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Recensioner 

David Fraser, Land and Society in Neolithie 
Orkney. BAR, British Series 17. 1983. ISBN 
0-86054-219-X. Pris £24. 

Orkneyöarnas megalitgravar har upprepade 
gånger, särskilt under det senaste decenniet, 
använts som en brukbar utgångspunkt för re
konstruktioner av det neolitiska samhällets 
organisation och struktur. Orsaken till att 
dessa avlägsna öar fått så mycken uppmärk
samhet kan vara att sådana mönster ofta syns 
tydligare i marginalområdens glesare mate
rial. I så fall kan Orkneystudierna ha sitt 
speciella intresse som inspirationskälla till hy
potesbildning också inom vidare områden. 

Renfrews arbeten över Orkneyöarnas neo
litiska samhällen är skissartade och syftar 
främst till att föreslå alternativa förklaringar 
till de tidigare gängse diffusionistiska teo
rierna. Med Frasers bok har vi fått en betyd
ligt mer genomarbetad framställning, som tar 
fasta på komplexiteten i materialet. 

Anda sedan slutet av 1700-talet har utgräv
ningar ägt rum på Orkney. De tidigaste un
dersökningarna, genomförda av "gentlemen 
and pioneers", var naturligtvis av varierande 
kvalitet men somliga utgrävare var goda 
observatörer som noterat iakttagelser som 
fortfarande har stort värde. Från början av 
1900-talet har den neolitiska boplatsen Skara 
Brae varit ett av de mest framträdande un
dersökningsobjekten i skotsk arkeologi och 
har förblivit så ända till idag. Gravar grävdes 
också i stort antal under 30-, 40- och 50-talen. 
Jämfört med dessa undersökningar är de se
naste årens utgrävningar komplexa företag, 
som sträckt sig över flera säsonger, inbegripit 
specialister av olika slag och resulterat i, som 
Fraser säger, formliga explosioner av ny kun
skap. 

Orkneyöarna är alltså ett område vars neo
litiska anläggningar blivit undersökta i sär
skilt stor omfattning. Frasers arbete syftar till 
analys av sambandet mellan dem som byggde 

och använde de neolitiska anläggningarna, av-
olika slag, och det landskap som omgav dem. 
Grunden för analysen är omfattande fältstu
dier samt sammanställningar av tidigare un
dersökningar. 

Boken är innehållsrik. Texten, förutom fem 
appendix, uppgår till drygt 400 sidor späcka
de med läkta och analytiska resonemang. Ar
betet har indelats i fem avdelningar. Den för
sta, Evolutions, beskriver de olika utgångs
punkter och målsättningar som präglat tidi
gare forskning på Orkney. Vidare behandlas 
förändringar inom såväl natur- som kultur
landskapet. 

Del två, The Buildings, är omfattande. Den 
behandlar gravarna, 76 stycken, (gravarna 
benämns genomgående rosen med kammare. 
chambered cairns, eftersom Fraser inte vill låsa 
fast gravfunktionen redan i terminologin), 
boplatserna, 4 stycken, henges och resta ste
nar. Fyndmaterialet i form av keramik, flinta, 
s tenredskap och ben behandlas också i detta 
avsnitt. 

Gravarna ägnas det största utrymmet. Till 
skillnad från tidigare klassificeringar behand
lar han såväl kammarens som rosets form. 
Sammanstäl lningen ger sex olika gruppering
ar, senare reducerade till fyra, framtagna med 
clusteranalys. Orkneys gravar har typologise-
rats tidigare. Fraser granskar sex olika förslag 
till indelning av materialet och diskuterar den 
egna klassificeringen i förhållande till dem. 

Keramiken har redan tidigare delats in i 
två distinkta grupper eller stilar: unstan och 
grooved ware. På det lilla antalet boplatser före
kommer dessa knappast blandade medan ett 
mindre antal av gravarna innehåller keramik 
av båda slagen. Representerar de två kera
mikgrupperna en eller två kulturer? Det har 
tidigare antagits att unstan tillhör en äldre och 
grooved ware en yngre fas. Fraser anser att 
beläggen fiir kronologisk distinktion är motsä
gelsefulla. 

Den tredje avdelningen kallas The Land. 
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Här görs en sammanställning av de resurser 
som använts eller kan ha använts av Orkneys 
neolitiska befolkning. På genomgången av re
surserna följer en analys av vilka faktorer som 
spelat in vid lokaliseringen av gravarna. Den
na genomförs i två etapper. Först jämförs gra
varnas lokalisering med en faktor i taget: ge
ologi, jordens bonitet, topografi, vegetation, 
nivå, hur väl synligt roset är placerat, dräne
ring av terrängen, tillgänglighet och avstånd 
till kusten. Genom X 2 analys prövas om dessa 
faktorer kan antas ha betydelse för lokalise
ringen. De olika variablerna sammanförs se
dan i en mångdimensionell analys; detta ef
tersom Fraser menar att den slutliga place
ringen är ett resultat av beaktandet av många 
faktorer. I detta sammanhang har Principal 
Components Analysis använts, eftersom denna i 
första hand är en hypotessökande metod. 

En rad iakttagelser kan göras av vad som 
kan anses vara gemensamma faktorer för en 
stor del av gravarnas lokalisering. De visar 
t.ex. klar anknytning till bördiga och lättbru-
kade jordar . Den troliga slutsatsen av detta är 
att man bott i närheten av graven och att det 
(inns en symbolisk länk mellan grav och jord, 
som visar att de neolitiska bönderna varit i 
stånd att klassificera olika slags jordar och att 
man velat bekräfta detta genom en anlägg
ning av permanent karaktär. Gravarna har 
uppenbarligen placerats på platser där sikten 
inte varit begränsad. Med Frasers terminolo
gi finns de flesta gravarna på platser med 
medelgod utsikt. Man kan se mellan 500 me
ter och 5 kilometer från dem. En principiell 
fråga när det gäller synbarheten är om rösena 
anlagts så för att man skulle ha god utsikt 
från dem eller om istället avsikten var att de 
skulle ses från avstånd. Det är möjligt att 
synbarheten avspeglar ett samband mellan 
gravarna och de arealer god jord som vanlig
en ligger inom 5 kilometer från graven. Detta 
stärker intrycket av ett direkt samband mel
lan graven och dess omedelbara omland. 

Den mångdimensionella analysen visade 
främst att det finns två typer av lokalisering. 
En grupp gravar har anlagts i direkt anslut
ning till jord som uppfattas som god från 
åkerbrukssynpunkt, en annan grupp gravar 
visar ingen sådan anknytning. Dessa gravar 

tillhör också formmässigt olika typer. 
Del fyra betecknas The People och är det 

avsnitt där resultaten från de tidigare avsnitt
en vävs samman och diskuteras. 

I såväl tidigare utgrävningar som de senas
te, t.ex. av graven i Quanterness har benma
terial tagits fram som visar att individer av-
båda könen och alla åldersgrupper utom barn 
under åt ta månader begravts i megalitgravar
na. Renfrew har av detta dragit slutsatsen att 
alla individer i samfälligheten begravts i grav
en och han använde antalet individer i gra
varna för beräkningar av storleken på den 
g rupp som levat tillsammans. Fraser påpekar 
att sammansät tningen av benmaterialet na
turligtvis blir densamma om bara en familj 
eller en annan representativ del av befolk
ningen begravts. 

Vissa iakttagelser beträffande gravarna re
flekterar sannolikt olika slag av strukturer i 
samhället. Indelningen av ytan inuti graven 
har genomförts enligt olika principer. Dessa 
visar varierad geografisk spridning och anger 
sannolikt olika regionala traditioner. 

Det finns också en skillnad mellan stora 
och små gravar. Ett fåtal gravar är betydligt 
större än de övriga och har krävt många 
gånger större arbetsinsatser för sin tillkomst. 
Dessa stora gravar har en gles och jämn ut
bredning över ögruppen så att varje storgrav, 
9—10 stycken totalt, är associerad med en 
mindre ö eller ett landområde som bildar en 
geografisk enhet. 

I gravarna finns djurben av olika slag. Gra
varna förefaller domineras av ett bestämt 
slags djur, hjort, nötboskap, får, hund eller 
fåglar. Detta kan tyda på ett totemistiskt för
hållande mellan gruppen av människor och 
djuret i fråga. Gravarna med anknytning till 
ett särskilt djur finns spridda över öarna och 
visar samband mellan gravgrupper som skär 
tvärs igenom andra strukturer. 

Fraser reserverar sitt arbetes sista del till 
hypotetiska konstruktioner — Speculations. 
Han försöker här sammanfatta alla redovisa
de iakttagelser i en hypotes om hur det neoli
tiska samhället på Orkney varit organiserat. 
Detta är förvisso inte det första försöket i sitt 
slag. Han granskar några tidigare framlagda 
hypoteser av Childe, MacKie och Renfrew. 
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Alla ger något väsentligt men har också på
tagliga begränsningar. Även de här framlag
da funderingarna har sina brister anser Fra
ser, men varje tid måste syntetisera sitt mate
rial och även spekulera bortom materialets 
gränser. Detta är den enda möjligheten att 
flytta fram kunskapens gränser. 

Det mesta talar för ett segmenterat samhäl
le på Orkney, små g ruppe r— b y a r — knutna 
till sin grav som haft funktion som mötesplats 
och som ett ställe där man gjort observationer 
av himlafenomen i samband med årstidsväx
lingarna. Dessa lokala samhällen har varit 
sammanlänkade i ett komplicerat mönster av-
relationer som yttrat sig i likartad keramik 
eller i anknytning till samma totemdjur. 
Dessa samband kan t.ex. ha med exogami att 
göra och knyter samman vitt skilda delar av 
övärlden. 

ö v e r detta mönster finns ett annat som 
istället anger ett stratifierat samhälle med en 
större grav i varje region, som ett slags över
gr ipande regional samlingsplats. Ytterligare 
en nivå representeras av henges, som krävt en 
mångdubbel t större arbetsinsats än någon av-
gravarna . Henges på Orkney är bara två. De 
ligger centralt placerade i områden med goda 
kommunikationer. 

Problemet gäller om dessa två strukturer 
existerat samtidigt eller om det segmenterade 
samhället utvecklats till ett stratifierat. Fraser 
diskuterar båda möjligheterna men anser att 
det mesta talar för att de är samtidiga, alltså 
at t små, tämligen självständiga lokala grup
per knutna till var sitt lokala monument ändå 
ingått i ett system av överregional karaktär. 

Det är intressant att jämföra Frasers mo
dell med de konstruktioner av komplexa sam-
hällsmönster som lagts fram baserade på syd
skandinaviskt material bl.a. av T. Madsen, 
N. Andersen, J . Skaarup och M. Strömberg. 
Orkney är i många avseenden vitt skilt från 
Sydskandinavien och Frasers resultat är, som 
han själv framhäver, giltiga endast för detta 
området . I varje fall bör de kunna tjäna som 
inspirationskälla också i andra områden. 

Eftersom Fraser snarast vill se de olika 
s t rukturerna som samtidiga blir hans modell 
statisk. Detta innebär ett problem. Det neoli
tiska samhället på Orkney finns plötsligt bara 

dä r i all sin komplexitet. Hur har detta gått 
till? Det antas att ögruppen befolkats först vid 
denna tid. Detta samhällssystem skulle sedan 
existera i tämligen oförändrade former i ca 
1000 år för att sedan plötsligt och spårlöst 
försvinna. Fraser är uppmärksam på detta 
men lämnar inga förslag till lösning. Hur 
genomarbetad hans modell än är finns åtskil
liga problem kvar att lösa. 

Att ställa samman uppgifter om anlägg
ningars form, fyndmaterial och miljö är inte 
något nytt. Beträffande megalitgravarna har 
en hel del gjorts förr, på Brittiska öarna, i 
Skandinavien och annorstädes. Det som skil
jer Frasers arbete från många andra är den 
konsekvens med vilken han söker beakta så 
många faktorer som möjligt. Storleken på ma
terialet är också ovanlig i en undersökning av-
del ta slag. 

Uppläggningen är pedagogisk. Han disku
terar, ibland kanske väl ingående, varje nytt 
steg i arbetet, vad som gjorts tidigare, för- och 
nackdelar med de metoder som använts, teo
retiska aspekter o.s.v. 

Slutligen, trots att boken är så kompakt är 
det ett nöje att läsa den. Den är välskriven. 
Analyserna förs framåt steg för steg med lo
gisk konsekvens. Inte minst de rikliga citaten, 
av tidigare arkeologer och andra eller t.o.m. 
poesi, i samband med beskrivningarna av 
Orkneylandskapet , ger en extra dimension åt 
framställningen. 
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Timothy Champion, Clive Gamble, Stephen 
Shennan, Alasdair Whittle, Prehistoric Europé. 
Académie Press London 1984. 359 s., 197 fig., 
17 tab. ISBN 0-12-167550-7, ISBN 0-12-
167552-1. Pris £28,50. 

Studiet av Europas förhistoria har under de 
senaste årtiondena genomgått en hastig för
ändr ing beroende på nya arkeologiska fynd, 
bättre dateringsmetoder, tillämpandet av na
turvetenskapliga tekniker och, framförallt, 
nya arkeologiska målsättningar och tolkning
ar. Där tidigare arbeten koncentrerade sig på 
att hitta och beskriva materiella lämningar är 
den huvudsakliga målsättningen nu att försö
ka rekonstruera förhistoriska samhällen och att 

förklara deras utveckling. 
Prehistoric Europé är enligt författarna själva 

ett försök att sammankoppla både nya och 
gamla upptäckter med socio-ekonomiska 
tolkningar insatta i ett evolutionärt perspek
tiv. 

För att vara en publikation från Académie 
Press är det ovanligt att omslaget försetts med 
en illustration — en krigarrustning från yngre 
bronsålder. Detta hänger troligtvis samman 
med att boken är tänkt som en "elementary 
textbook suitable for students taking their 
first course in the subject" (Preface), samt 
(då det gäller motivvalet) att begrepp som 
"prestige goods", "social hierarchies" och 
"power" under de senaste åren blivit några 
av nyckelorden i brittisk arkeologi. 

Då det gäller den allmänna uppläggningen 
av boken, så följer författarna inte treperiod-
systemet, med sten-, brons- och järnålder, 
utan arbetar istället med tio teman, vilka är 
ordnade i en evolutionär sekvens: (1) The 
sludy of european prehistory, (2) Earliest hu
mans in Europé, (3) Subsistence and society 
in paleolithic Europé, (4) Post-glacial deve-
lopments: hunters, gatherers and beyond, (5) 
Early farming societies: seventh to fourth mil-
lennia BC, (6) Settlement, expansion and 
socio-economic change: 3200—2300 B . C , (7) 
Prestige, power and hierarchies: 2300-1400 
B.C., (8) The rise ol" the state in medittera-
nean Europé, (9) Competition and hierarchy 
in temperate Europé, (10) Town and the state 

in temperate Europé. Denna kapitelindelning 
bör jämföras med liknande böcker i ämnet, 
t.ex. Stuart Piggotts Ancient Europé (1965) eller 
Grahame Clarks Prehisloric Europé - lhe econo
mic basis (1952), vilka båda används/använts 
på universiteten vid utbildningen av arkeolo
ger. Redan en hastig blick på innehållsför
teckningarna upplyser om den nya dimension 
som Champion et al. försöker ge sin version 
av europeisk förhistoria; Piggotts och Clarks 
ganska ensidiga betoning av material, ekolo
gi, teknologi och ekonomi — den fysiskt-prak-
tiska delen av människans l iv— har komplet
terats med en social dimension, som är ytterst 
välkommen i en publikation som riktar sig till 
en bredare läsekrets. Det rör sig alltså inte om 
någon svävande, teoretiserande socialhisto
risk skildring, utan om en omfattande genom
gång av källmaterial som diskuteras och tol
kas i relation till hur människan fungerar som 
social varelse — ett arbetsförfarande som är 
nödvändigt om vi som arkeologer ska kunna 
uttala oss om förhistoriska människor och 
samhällen. 

Balansen mellan ekologiska—ekonomiska 
och sociala—organisatoriska faktorer, som för
fattarna till Prehistoric Europé eftersträvar, kan 
belysas av följande citat: "While the environ
ment determined what resources were avail
able for exploitation and posed problems for 
long-term group survival, the form of social 
system laid down how the habitat was to be 
used" (s. 60). 

Några exempel på de problem och metoder 
som tas upp till behandling skall nämnas: 

a) I kapitel 2 diskuteras bl.a. sammansätt
ningen av stenartefakter på olika paleolitiska 
"s i tes" . Här refererar man på ett lättbegrip
ligt sätt den s.k. Moustériendebatten mellan 
Binford, Bordes och Mellars, i vilken kronolo
giska, etniska och funktionella argument förs 
fram som alternativa förklaringar till variatio
nerna i materialet. Genom detta blandas en 
modern debatt inom ämnet med en mer tradi
tionell genomgång av viktigare fyndplatser 
och olika typer av källmaterial, vilket måste 
betraktas som pedagogiskt riktigt. 

b) Under rubriken "Early farming so
cieties" tar man upp förhållandet mellan giv
na naturresurser och bosättningsmönster, 
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med exempel hämtade från Bulgarien, Nord
tyskland, Polen och Schweiz. Här tillämpas 
s.k. site catchment analysis för att fa ett begrepp 
om möjligt resursutnyttjande; en metod som 
flitigt använts i Sverige av Stig Welinder. 

c) I detta sammanhang försöker författar
na att gå ett steg längre än att enbart beskriva 
de naturförutsättningar som existerar inom 
ett givet område. Man diskuterar den sociala 
dynamik som är oskiljaktligt förenad med ett 
mer organiserat jordbrukssamhälle och hur 
det ta kan avspeglas i t.ex. bebyggelsestruk
tur. Detta görs på ett lättbegripligt sätt som 
de flesta nybörjare inom ämnet säkert kan 
tillgodogöra sig. 

d) Insikten att " . . . the family was part of 
a far wider set of relationships, not only in the 
immediate setting of homestead, hamlet or 
village, but also in ties of kinship and alli-
ances beyond the point of its residence" (s. 
142) bör vara tankeväckande för s.k. bebyg
gelsearkeologer, eftersom man alltför ofta be
traktar familjen och gården som de väsentli
gaste pusselbitarna i det ekonomiska och 
sociala systemet. Att detta kan vara relevant 
för sen järnålder är troligt, men att utgå från 
den enstaka gården, byn och familjer som de 
viktigaste analysobjekten under exempelvis 
sten- och bronsålder är sannolikt felaktigt. 

Frågan om social organisation behandlas 
kontinuerligt i Prehistoric Europé och det är 
bra, eftersom det visar att man som arkeolog 
måste vara ytterst flexibel när man ska stude
ra t.ex. bebyggelsemönster, huskonstruktio
ner och ekonomiska förhållanden under olika 
perioder av vår förhistoria. Här har social-
antropologisk kunskap en stor funktion att 
fylla; det borde ingå i en modern arkeologs 
bagage. En av de bidragande orsakerna till 
att arkeologer från Sverige och Skandinavien 
mer eller mindre är bortglömda i Prehisloric 
Europé (se nedan) hänger sannolikt samman 
med delta förhållande. 

Vid en genomgång av refererad litteratur 
märker man genast en uppseendeväckande 
brist på nordiska författare. Av de 939 refe
renser som är upptagna i publikationen är 
endast 34 arbeten av arkeologer från Dan
mark (23) och Sverige (11), medan Norge och 
Finland inte alls är representerade. Bland de 

lyckligt lottade svenska arkeologerna kan 
nämnas Evert Baudou, Noel Broadbent, Gö
ran Burenhult och Stig Welinder, medan de 
viktiga arbeten som utförts av t.ex. Carl-Axel 
Moberg, Mats P. Malmer, Erik Nylén eller 
Berta Stjernquist verkar vara helt okända för 
författarna till Prehistoric Europé. Bland danska 
arkeologer nämns Kristian Kristiansen och 
Henrik Thrane , men jag kan inte hitta någon 
referens till Jörgen Jensen och hans The Pre
history of Denmark, som trots allt är publicerad 
på engelska. 

Även om man i en storskalig genomgång av-
europeisk förhistoria inte kan förvänta att 
Sverige eller Skandinavien ska behandlas i 
detalj , är det ändå rimligt att begära att åt
minstone några case studies ägnar mer upp
märksamhet åt nordiskt material och de 
problemställningar som vi anser vara viktiga. 
Istället är de flesta exemplen hämtade från 
Medelhavsområdet och Centraleuropa. Man 
kan i detta sammanhang också konstatera att 
Storbritannien — vars perifera position i för
hållande till Centraleuropa är jämförbar med 
Skandinavien — är klart överrepresenterat; 
av de 326 arkeologiska platser som tas upp till 
mer ingående behandling är 35 från Storbri
tannien men bara 10 från Skandinavien (en
dast ett exempel från Sverige: mikrolitfyndet 
från Lilla Loshult!). 

Det skeva urval av arkeologiska arbeten 
som ligger till grund för Prehistoric Europé är 
sannolikt betingat av i första hand två fakto
rer: (1) språket — att en stor del av skandina
viska doktorsavhandlingar och andra större 
arbeten publicerats på det egna språket; (2) 
innehållet — att den socialt och ekonomiskt 
inriktade arkeologiska förskningstrend, som 
nu verkar ha blivit den dominerande inom 
det anglo-amerikanska området, inte på all
var fått någon större betydelse i Skandinavi
en. Detta medför att då arkeologer som 
Champion, Gamble, Shennan och Whittle 
sätter sig för att skriva en ny version av vår 
gemensamma, europeiska förhistoria, de inte 
har några exempel att hämta med undantag 
för ett fatal arbeten av danska arkeologer. Till 
en viss del är alltså den anglo-amerikanska 
dominansen som verkar råda inom interna
tionell arkeologi orsakad av vår egen brist på 
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förmåga eller intresse av att hävda oss i större 
sammanhang . En bättre dialog mellan exem
pelvis svensk och brittisk forskning skulle na
turligtvis vara ett enkelt sätt att hjälpa upp 
denna obalans; något som förutsätter att vil
jan finns, på båda håll. 

Det al lmänna intrycket av Prehisloric Europé 
är mycket gott. Man har nått långt i sin mål
sättning att blanda fakta om material och 
fyndplatser med en modern debatt kring so
ciala, politiska och ekonomiska förhållanden, 
hela tiden på ett lättförståeligt sätt. O m det 

inte vore för priset (närmare 430 kr för inbun
den och 250 kr för paperback) skulle den vara 
idealisk att komplettera litteraturlistan för Al 
i arkeologi med. Köper man boken via en 
större bokhandel i Cambridge (Heffers & 
Sons) kostar den dock bara 315 kr i inbundet 
skick och 165 kr som paperback — ett vettigt 
alternativ till äldre böcker i ämnet. 

Thomas B. Larsson 
Inst. fiir arkeologi, Umeå universitet 

S-901 87 Umeå 

Richard Bradley, The social foundations of pre
historic Britain. Longman Archaeology Series. 
Essex 1984. 195 s., 24 fig., 17 tab. ISBN 0-
582-49164-9. Pris ca £ 7 . 

The social foundations of prehistoric Britain, med 
underrubriken: Themes and variations in the ar
chaeology of power, är Richard Bradleys uppföl
jare till hans tidigare arbeten om brittisk för
historia, t.ex. The prehistoric settlement of Britain 
från 1978. Enligt Bradley själv, så skall före
liggande bok utgöra ett komplement till hans 
tidigare mer bebyggelseinriktade studier, då 
den uttalade målsättningen är att belysa so
ciala lörhållanden och förändringar (s. 4). 

I det inledande kapitlet börjar Bradley sin 
programförklaring med att kritisera den s.k. 
ekonomiska arkeologin, som efter Grahame 
Clarks betydelsefulla arbete Prehistoric Europé 
— the economic basis (1952) kom att utgöra 
inspirationskällan lör en hel generation ar
keologer. Bradley menar att : "The emphasis 
on 'man-land relations' reveals a basic envi
ronmental determinism" (s. 2), vilket skulle 
vara fallet för ett flertal arkeologiska arbeten 
under 1960—70-talet. Detta förhållande är in
te något unikt för England, utan ett ganska 
al lmänt fenomen som är märkbart även i 
Skandinavien, där förklaringar till arkeolo
giska problem ofta söks i ekologiska förhållan

den (t.ex. Welinder), istället för i det sociala 
samspelet mellan människor. Som en motvikt 
till denna ekonomiskt-ekologiska problemlös
ning föreslår Bradley med The social foundations 
ett socialt perspektiv på de olika perioderna 
av brittisk förhistoria som avhandlas, där po
litisk makt och dess materiella uttryck är den 
röda tråden i boken. 

De följande fem kapitlen är uppställda i 
kronologisk ordning: Earlier Neolithie; Låter 
Neolithie; Final Neolithie & Earlier Bronze 
Age; Låter Bronze Age; Iron Age. De aspek
ter på samhällen och sociala förändringar 
som tas upp till granskning i dessa kapitel är 
inte baserade på en konsekvent teori, utan är 
istället helt beroende av tillgången på källma
terial. Detta medför att diskussionen kommer 
att kretsa kring olika typer av material — 
gravar, offerfynd, artefäktdistributioner m.m. 
— för de olika tidsperioderna, samt även om
fatta olika geografiska områden, allt beroende 
på var tillgången på information är störst. 

Naturligtvis kan man genast ifrågasätta 
konsekvensen i en sådan metod eftersom tolk
ningarna och förklaringarna helt kommer att 
genomsyras av det material som Bradley ut
valt och betraktat som relevant. Denna pro
blematik är i själva verket grundläggande för 
all arkeologisk forskning oavsett hur "objek
t ivt" eller "dedukt iv t" man tror sig bedriva 
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vetenskap, och därför inget unikt för detta 
arbete. 

För att sammanfatta innehållet i The social 
foundations är det enklast att direkt citera 
Bradley (s. 4-5) : 

Chapter 2 is concemed with the exploitation of 
ancestry and is a study of Earlier Neolithie society 
between 3500 and 2500 bc. The following chapter 
lays more emphasis on the production and ex
change of prestige objects and is concemed with 
the låter Neolithie period, between about 2700 and 
2000 bc. In Chapter 4 we consider the roles played 
by large monuments and by burial rites. This study 
overlaps part of the period treated in Chapter 3, 
but also considers the Earlier Bronze Age. The 
division with the next chapter comes at about 1300 
bc, although again there is a small area ol overlap. 
Chapter 5 continues the discussion of prestige 
object begun in Chapter 3, but this time the 
emphasis falls on the problems of their deposition, 
rather than those of production and circulation. 
Chapter 6 considers the Iron Age from yet another 
perspective, analysing the distinctive changes wich 
took place during this period in terms of Britain's 
changing position within a larger regional system. 
This account begins at about 800 bc and runs 
through to the Roman Conquest. Unlike the other 
sections, Chapter 6 employs calendar dates rather 
than a radiocarbon chronology. Lastly, Chapter 7 
draws out some of the longterm tendencies ob
served in these separate accounts, and sketches the 
relevance of these patterns to British prehistory as 
a whole. 

I kapitel 2 kontrasterar Bradley den treditio-
nella bilden av de brittiska öarna under tidig
neolitikum mot sin sociala tolkning, där de 
kontakter och allianser som var etablerade 
redan under mesolitisk tid mellan England 
och Kontinenten snarare förstärks än etable
ras under tidigneolitikum. Den megalitkultur 
som omfattar stora delar av Väst- och Nord
europa, i form av dösar och gånggrifter, upp
fattar Bradley som reslutatet av en övergri
pande, homogen process (snarare än som ett 
exempel på parallell utveckling), till största 
del orsakad av ett omfattande nätverk av so
ciala relationer inom en ytmässigt mycket 
stor samhällsformation. 

Den betydelse som tillmäts maritima kon
takter i samband med en kolonisation av de 
brittiska öarna under tidigneolitkium är en
ligt Bradley överdriven och istället bör mer 

uppmärksamhet riktas mot den interna ut
vecklingen av det mesolitiska samhället samt 
dess relation till länderna söder om kanalen. 

En annan fråga som tas upp till diskussion i 
kapitel 2 är: "Why do some communities 
commemorate the dead in an archaeological-
ly visible männer, and why do others seem to 
disregard them?" (s. 15), något som är av-
avgörande betydelse för speciellt svensk ar
keologi, beroende på vår unika kännedom om 
förhistoriska gravar genom den alltjämt pågå
ende fornminnesinventering som bedrivs av 
Riksantikvarieämbetet. För svenskt vidkom
mande har liknande frågeställningar diskute
rats av bl.a. Åke Hyenstrand och Ulf Bertils
son. 

Bradley vänder sig här emot den etablera
de uppfattningen att de stora neolitiska grav
monumenten uppförts av de första jordbru
karna inom ett område, som ett synbart bevis 
för gruppens rätt till territoriet och som en 
symbol fiir ekonomiskt styrka. Om så är fallet 
bör det finnas en påtaglig koppling mellan de 
bästa jordarna och gravarna, vilket enligt 
Bradley är tveksamt. Istället argumenterar 
han för en alternativ tolkning, som innebär 
att monumentala gravkonstruktioner upp
förts inom områden och under tider när vikti
ga men begränsade resurser börjar bli otill
räckliga för områdets population. Vid sådana 
tillfallen ökar behovet av att markera och 
manifestera den egna gruppens ärftliga rätt 
till av hävd utnyttjade områden. Enligt denna 
teori kan man förvänta att de stora gravbygg
nationerna ägde rum under ett relativt sent 
skede av kolonisation, vilket också medför att 
de i regel bör vara belägna perifert till de 
bästa brukningsjordarna (s. 16-17). 

Trots att Bradley hävdar att detta senare 
förhållandet är fallet för majoriteten av neoli
tiska gravmonument i Europa är det ändå 
tveksamt om denna alternativa modell är gil
tig för exempelvis utbredningen av gånggrif
ter i Västergötland. Dragningen till silurbyg-
den är här mycket påfallande och gånggrifter
na markerar sannolikt ett kärnområde för 
boskapsskötande och jordbrukande grupper i 
Västergötland, medan den expansion som 
sker under yngre bronsålder är riktad mot 
väst (Varaområdet) där gånggrifter jämte 
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monumenta la bronsåldersgravar saknas eller 
endast är sporadiskt förekommande jämfört 
med silurområdet runt Falköping. På liknan
de sätt verkar det förhålla sig i sydöstra Skåne 
— Simris-området — där gånggrifter, hällkis
tor, storhögar, hällristningar och den mar
kanta ackumulationen av bronser antyder 
områdets starka ställning under en längre 
tidsperiod, medan omgivande expansionszo
ner har färre yttringar av monumental- eller 
rikedomskaraktär. 

Frågan är då om Bradleys teori om sam
bandet mellan konkurrens om resurser och 
byggandet av monument för att hävda terri
torier — vilket ursprungligen är ett av lan 
Hodders argument för uppkomsten av stilis
tiska variationer i materiell kultur — kan ac
cepteras som en generell förklaring, eller om 
andra orsaker måste beaktas. Ser man exem
pelvis till det vanligaste och mest monumen
tala gravmonumentet under bronsåldern — 
roset — som återfinns längs de norska, sven
ska och finska kusterna, samt även talrikt i 
det inre Småland, är det helt uppenbart att 
dessa speglar en gemensam tradition (ideolo
gi) vad gäller gravbyggande, snarare än loka
la gruppers kamp om ekologiska resurser. 

Personligen tycker jag att Hodders teori om 
relationen mellan ekonomiskt-ekologiska kri
ser och ett ökat behov av att markera grupp
identitet, som den framförs av Bradley i The 
social foundations, på ett oroväckande sätt är 
nära besläktad med den ekologiska determi
nism som Bradley själv tar avstånd ifrån i 
inledningskapitlet. Att sätta likhetstecken 
mellan rivalitet och territoriemarkeringar 
förefaller godtagbart , men att denna rivalitet 
måste vara orsakad av kampen om naturresur
ser inom ett givet område håller jag för ytterst 
tveksamt. Konflikter kan, enligt min egen 
uppfattning, vara ett resultat av politiska för
hållanden som inte alltid behöver vara nä-
ringsekonomiskt betingade eller direkt relate
rade till överlevnad. 

I detta kapitel tar Bradley också upp frå
gan om den sociala strukturen under mellan
neolitikum, framförallt hur den kan tolkas 
genom information från gånggrifterna. I lik
het med den uppfattning som nyligen fram
förts av Christopher Tilley (se recension av 

D. Olausson i Fornvännen 1984/2), om rela
tionen mellan produktionsförhållanden och 
ideologi, utgår Bradley från att det samhälle 
som begravde sina döda i gånggrifter var av 
stratifierad karaktär. De orättvisa produk-
tionslörhållanden som var rådande, beroende 
på social stratifiering, "maskerades" och rätt
färdigades genom ett egalitärt gravskick 
(ideologi), som betonade att alla var lika, 
å tminstone inför döden. Denna av mig för
enklade sammanfattning av den ytterst intel
lektuellt stimulerande teori som i ett flertal 
publikationer framförts av Tilley står således 
i direkt kontrast till en av huvudpunkterna i 
Hyenst rands program för fortsatt forskning 
om Västergötlands gånggrifter, nämligen att 
samhället var egalitärt {Arkeologisk regionindel
ning av Sverige, 1979, s. 76; Fasta fornlämningar 
och arkeologiska regioner, 1984, s. 49). 

Vilken sida man väljer i denna fråga — om 
gånggrifterna speglar ett egalitärt eller ett 
stratifierat samhälle — beror ytterst på hur 
man uppfattar relationen mellan ekonomi och 
ideologi (om ideologiska yttringar speglar re
ella förhållanden eller bara förmedlar en ima
ginär bild av samhället i syfte att dölja verk
ligheten). Den logik som ligger bakom Tilleys 
resonemang, som även förmedlas av Bradley i 
The social foundations of prehistoric Britain, är 
påtagligt influerad av den neo-marxistiska 
teoribildning som genom arbeten av bl.a. 
Maurice Godelier varit av betydelse fiir an
tropologisk och arkeologisk forskning i Väst
europa. 

Temat för kapitel 3 är produktionen och 
cirkulationen av prestigc-löremål, som indi
katorer på inter- och intraregionala kontakter 
och uppkomsten av centralområden — "core 
a reas" . Bradley hävdar att utvecklingen un
der senneolitikum skedde på regional basis 
och att tre typer av utveckling ägde rum inom 
de åt ta centralområden han identifierat: " T o 
sum up, dcvelopments in the different core 
areas took at least three alternative courses, 
depending on whether the major emphasis 
fell on the manipulation of ancestry, on con
trol of ritual and ccremonial, or on the cclebra-
tion of particular individuals" (s. 46). 

Samtidigt som olika centralområden skiljer 
sig åt med avseende på ovanstående punkter, 
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så utgör distributionen av prestige-föremål — 
dekorerad keramik, sten- och flintyxor — en 
förenande länk mellan de olika centralorter
na. Detta system av gåvoutbyte mellan olika 
geografiska områden är samtidigt också inde
lat i flera nivåer, i vilket föremål med varie
rande status förmedlades mellan individer 
som stod på samma nivå i den sociala hieraki-
en. På så vis är det enligt Bradley möjligt att 
förklara de skillnader i distributionsmönster 
som är kännetecknande för det senneolitiska 
materialet. 

Detta stratifierade organisationssystem, 
som uppkommer mellan individer och grup
per med varierande social status och politisk 
makt, förstärks under den efterföljande brons
åldern, då metallföremålen övertar kerami
kens och stenredskapens roll som förmedlare 
av sociala kontakter och allianser över vid
sträckta områden. 

Bradley kommer i detta sammanhang ock
så in på frågan vad som är gemensamt för 
centralområdena: " T h e core areas are all no
ted for above average fertility. The areas with 
significant concentrations of exotic axes are 
among the most fertile parts of England" (s. 
63). Relationen mellan ekonomisk styrka 
(god tillgång på betes- och odlingsmarker i 
kombination med en effektiv organisation av-
produktionen) och politisk makt, och därmed 
behovet att via prestige-föremål manifestera 
det ta välstånd, är också urskiljbar under t.ex. 
bronsåldern i Skandinavien. 

Det stratifierade system av varuutbyte som 
Bradley identifierat i England har tidigare 
diskuterats för svenskt vidkommande av för
fattaren, där bronsföremålen från yngre 
bronsålder analyserats (Larsson, T. B. 1984. 
Multi-level exchange and cultural interaction 
in Late Scandinavian Bronze Age. B. A. R. 
International Series 211). 

I detta fall finns det alltså klara paralleller 
mellan utvecklingen i Sverige och England då 
det gäller centralbygder, ekonomisk/politisk 
makt och uppkomsten av en reglerad cirkula
tion av prestige-föremål, som ett uttrycksme
del för att befästa och legitimera sociala skill
nader mellan individer och grupper. 

Eftersom en mer detaljerad genomgång vi
da skulle överstiga ramarna fiir en recension, 

är det lämpligt att istället plocka några intres
santa bitar ur de följande kapitlen. Av spe
ciellt intresse för skandinavisk bronsålders-
forskning är Bradleys diskussion kring de oli
ka former av deposition av bronsföremål som 
förekommer i England. Paradoxalt nog hittas 
bronsföremål mycket sällan på boplatser, 
utan istället påträffas de som gravfynd, offer
fynd (myr/mosse), flodfynd eller lösfynd. Det
ta är en tydlig indikation på bronsföremålens 
symboliska funktion i det dåtida samhället; 
något som kan sägas vara giltigt för hela 
Nordeuropa under bronsåldern. Frågan om 
bronsernas funktion i Skandinavien har dis
kuterats av flertalet arkeologer, där åsikterna 
varierar längs den praktisk-symboliska ska
lan. Bradleys utgångspunkt är att bronserna 
bör uppfattas som välståndssymboler, där de 
olika formerna av deposition är relaterade till 
kontrollen över bronsets värde — att depone
ra bronsföremål i gravar eller som "offer" i 
sjöar eller mossar var ett sätt att hindra den 
"inflation" som en ökad införsel av brons 
kunde medföra. Att offerfynden kan vara ett 
uttryck fiir en rituell destruktion av föremål, 
jämförbar med potlatch, i syfte att höja grup
pens prestige i förhållande till omgivande 
grupper, är en tänkbar förklaring som Bradley 
nämner i detta sammanhang. De artefakter 
som framkommit i vissa depotfynd/offerfynd, 
vilka medvetet huggits i bitar — exempelvis 
guldringarna från Skedemosse på Öland — 
til lsammans med ben av djur och människa, 
passar bra in i bilden av ett potlatch-system. 

En annan idé som Bradley lanserar i The 
social foundations rör fornborgar. Majoriteten 
av dessa anläggs i Storbritannien under sen 
bronsålder och förromersk järnålder 
(framförallt under 700- och 400-talen f. Kr.). 
Undersökningar har påvisat att dessa borgar 
innehållit stora förrådsbyggnader (s. 134) 
samt att man kunnat konstatera ett linjärt 
samband mellan borgarnas storlek och areal
en produktiv mark inom en radie av 7,5 km 
runt dessa (s. 119). Eftersom förrådsbyggna
dernas storlek inom varje borg är relaterad 
till många gårdars/familjers behov, är det 
frestande att i detta sammanhang anta att 
fornborgarna utgör centralpunkter i en eko
nomi grundad på redistribution av livsmedel 
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och varor. En tillämpning av denna hypotes 
på det svenska borgmaterialet kanske kan ge 
intressanta resultat? 

Avslutningsvis kan sägas att The social 
foundations of prehistoric Britain snarare bör be
traktas som inspirationskälla till sociala tolk
ningar av det arkeologiska materialet än som 
en genomgång av källmaterial — idéer och 
hypoteser har prioriterats framför noggranna 
analyser av material. Varje kapitel innehåller 
en mängd olika infallsvinklar och tolkningar, 
som alla är inriktade på den förhistoriska 

människan och hur hon organiserat sitt liv i tid 
och rum. Detta bidrar till att göra boken lätt
läst och om man är intresserad av arkeologisk 
forskning med sociala förtecken bör den ingå i 
biblioteket, som en hälsosam injektion mot 
den al lmänt utbredda empirism som trots allt 
dominerar den arkeologiska vetenskapen. 

Thomas B. Larsson 
Inst. för arkeologi, Umeå universitet, 

S-901 87 Umeå 

Chris topher Taylor, Village and farmstead. A 
History of rural settlement in England. Lon
don 1983. 254 s. ISBN 0-540-01071-5. Pris 
£ 10,95. 

Det engelska kulturlandskapet har i olika om
gångar fått utomordentliga översikter inte 
minst tack vare den tradition att utnyttja flyg
bilder, som har byggts upp sedan ca 70 år. 

Med hjälp av sådana bilder har C. Taylor 
vid the Royal Commission on Historical Mo
numents (England) nu lämnat en ny sådan 
översikt med det senaste i en livaktig bebyg
gelsehistorisk diskussion, som för ovanlighe
tens skull sträcker sig från äldsta mesolitikum 
till nutiden. På flera punkter tillför han nytt 
material och nya idéer som av många engel
ska kollegor måste anses som provocerande. 

Några av dessa punkter gäller omfattning
en av bebyggelsen vid olika tidpunkter, valet 
av mark, uppkomsten av byarna och frågan 
om ödeläggelse i form av flyttning eller re
gression. Taylor menar att orsaken till att 
man ansett att särskilt lättare sandiga jordar 
utnyttjats under äldre tid, medan tyngre ler
jo rdar först sent tagit i bruk, är en feltolkning. 
Flygbildstolkningen har visat att strukturer 
både från Iron Age och romersk tid är vanliga 
också på de tyngre jordarna. Att de har blivit 
bäst kända på sandjordarna beror på att den
na marginella jordresurs inte har utnyttjats 
under långa perioder och därför har mer be
varade spår än de bättre jordarna, alltså en 

diskussion parallell med motsvarande om 
slättbygdcrns utnyttjande i Sverige. Härige
nom anser sig Taylor kunna påvisa att den 
romerska tidens bebyggelse varit osedvanligt 
rik. Han menar också, att den till stor del har 
levt kvar in i anglosachsisk tid och att många 
fortfarande gällande gränser har tradition till
baka till bronsålder. 

Däremot påvisar han att angelsachsisk by-
bildning och dansk bybildning troligen är 
mycket senare än man tidigare har antagit. 
Ensamgårdssystemet skulle ha levat över ti
den fiir Domesday Book. Regelrätt bybild
ning skulle därigenom tidsmässigt komma att 
sammanfalla med vad vi idag vet om förhål
landena i Sydskandinavien. 

Taylor ser visserligen en stark bebyggelse
kontinuitet inom resp. territorier, men menar 
samtidigt att det också finns en kontinuerlig 
kortflyttning inom dessa, alltså snarast en 
ödeläggelse genom flyttning snarare än på 
grund av befolkningsminskning. Därför spe
lar inte heller klimat och befolkningstryck nå
gon speciell roll i hans diskussion. Här kan 
man möjligen ställa sig frågan om hans idéer 
är helt realistiska. Om England alltid har haft 
en lika omfattande bebyggelse, hur kommer 
det sig då att befolkningen, som under ro
mersk tid enligt senaste beräkning skulle ha 
uppgått till 4—5 miljoner, under högmedeltid
en beräknas till 1-2 miljoner (s. 106), när den 
under nya tiden har varit mångdubbelt stiir
re? Svängningarna borde avspeglas i omfät-
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tände bebyggelseförändringar. 
Men Taylors diskussion är intressant 

genom påvisandet av de många disparata ele
ment som leder fram till dagens landskaps
bild med levande, förändrade och döda be
byggelser. Idéer, infallsvinklar till ny forsk

ning finns på många håll i detta arbete, som 
därför kan rekommenderas till ett närmare 
s tudium. 

Björn Ambrosiani 
Statens historiska museum 

S-l 14 84 Stockholm 

Paul Lipke, The Royal Ship of Cheops. National 
Mari t ime Museum, Greenwich, Archaeologi
cal Series No 9. B.A.R. International Series 
225. Oxford 1984. 139 s. ISBN 0-86054-293-
9. Pris £ 1 2 . -

Våren 1954 påträffades vid utgrävningar in
till Cheopspyramiden i Gize en 34 m lång, 
nästan helt bevarad farkost. Med hjälp av-
inskriptioner på skrovet kunde lärtyget date
ras till Cheops och hans son Djedefres regent-
tid under 4:e dynastin. Åldern på fartyget 
uppgick sålunda till ca 4 500 år. Farkosten 
hade ursprungligen placerats i ett hermetiskt 
tillslutet schakt och måste demonteras bit för 
bit. Arbetet leddes av Hag Ahmed Youssef 
Moustafa, som också ansvarade för konserve
ring och rekonstruktion. Denne kom sedan att 
bli verksam med fartygets återuppbyggnad i 
närmare 28 år. 

Ett ambitiöst program i 16 punkter beslu
tades för lärtygets fortsatta omhändertagan
de. Höga krav ställdes också på deltagarna i 
projektet. Hag Ahmed berättar:" Även den 
minst skicklige skulle visa tålamod och försik
tighet. J a g avskedade en man för att han bar 
två 20 cm långa delar samtidigt. Det var inte 
fråga om att han inte skulle klara det, men jag 
ville inte att någon skulle arbeta med delad 
uppmärksamhet . " 

Trots dessa åtgärder kom fartyget att ta 
skada. Genom en rad olyckliga omständighe
ter blev också det slutgiltiga uppsättandet för
dröjt. Under en sandstorm blåste stenar ner 
från Cheopspyramiden och förstörde delar av 
lärtyget. Ovanligt varmt väder i september 
1963 och oktober 1964 medlörde att uppskatt

ningsvis 70-80 % av träet drabbades av in
torkning. Myndigheternas missnöje med ar
betstakten gjorde, att arbetsstyrkan reducera
des. Delvis som en följd av detta blev doku
mentationen av fartyget behäftad med bris
ter. 

Vid ett besök i Egypten 1983 sammanträf
fade Paul Lipke med Hag Ahmed. En förbe
redande kontakt mellan dem hade tagits två 
år tidigare. Lipke anger, att syftet med mötet 
bl.a. var att förtydliga och komplettera de 
tidigare publikationerna om fartyget samt att 
— fiir första gången — dokumentera rekon
struktionen och återuppbyggnaden. Samtalen 
med Hag Ahmed, som fördes med tolk, vara
de i sammanlagt tre månader och spelades in 
på band. Märkligt nog hade de inte tillfälle 
att t i l lsammans besiktiga lärtyget. Ej heller 
var det möjligt för förf. att under sin nio må
nader långa vistelse gå ombord på skeppet, 
eller att granska de magasinerade delarna. 

Resultatet av arbetet redovisas nu i denna 
bok, som erbjuder en intressant läsning. Lip
ke är väl förtrogen med sitt material. Inled
ningsvis redogör han för ändamålet med pro
jektet samt ger dess bakgrund. Därefter följer 
en presentation av de fem ledarna för utgräv
ningen och deras vetenskapliga meriter. Far
tygsdelarnas kondition före och efter utgräv
ningen samt deras läge vid denna visas utför
ligt i tabellform. Noggrant beskrivs också me
todiken vid utgrävningen, liksom konserve
ringen och restaureringen. Största utrymmet 
ägnas, som sig bör, åt fartygets konstruktion 
och åt de fem uppsättningarna. Tydliga rit
ningar baserade på Lipkes forskning har bifo
gats. Fotografierna är däremot av sämre kva-
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litet. Några huvuddrag i fartygets konstruk
tion skall nämnas. Skrovet är byggt i syteknik 
och består till ca 95 % av cederträ. Längden 
ö.a. uppgår till 43,63 m och bredden till 5,66 
m. Sömmarna på bordens insida har täckts 
med ribbor och bordplankorna har lagts dikt 
mot varandra. Därigenom har skrovet gjorts 
vattentätt. Sammanlagt har Lipke noterat 16 
olika typer av sammanfogningar i fartyget. På 
dess aktre del stod ett 9 m långt däckshus, 
indelat i två kamrar. För om detta var en 
baldakin placerad. På var sin sida om akter
skeppet påträffades en styråra. Av övriga åror 
fanns 10 stycken bevarade. Dessa har ur
sprungligen varit ca 8 m långa och vägt ca 57 
kg per styck. Det är därför, enligt Lipke, osä
kert om de haft en praktisk funktion. 

Vi har då berört ämnet i förfs slutkapitel, 
där frågan om fartygets ändamål och använd
ning behandlas. Har kungens skepp varit en 
"solfarkost" ämnad enbart för hans färd till 
livet efter detta, eller har det använts för 
kungens resor på Nilen, och slutligen fört 
hans kropp från Memfis till begravningsplat
sen i Gize? Förf. ger inget svar på frågan, men 
pekar på några viktiga fakta i sammanhanget. 
Inga prover har tagits på fartyget för att utrö

na, om där funnits mikroskopiska lämningar 
av maritimt liv. Märken i timret, som läm
nats av det krympande tågvirket, har ansetts 
som bevis på att fartyget använts. Lipke på
pekar här, att de gamla egyptierna så tidigt 
som under 17:e dynastin — och kanske ännu 
tidigare — varit verksamma med upphugg-
ning av fartyg. Det kan m.a.o. röra sig om 
återanvänt virke. Fartyget anses heller inte 
likna de modeller och beskrivningar av "sol
farkoster" som finns bevarade. 

Förf. menar, att ett fartyg av denna väl 
utvecklade typ måste ha en lång förhistoria, 
och att de forna egyptierna troligen byggt 
liknande skepp både för ärenden till sjöss och 
för sakralt bruk. 

Boken avslutas med en utförlig källförteck
ning och en ordlista, där den speciella termi
nologin klargörs. Lipkes arbete, utfört i elfte 
timmen, innebär ett värdefullt bidrag till för
ståelsen av en 4 500 år gammal båtbyggartra-
dition. 

Amd Fischer 
Statens sjöhistoriska museum 

S-l 15 27 Stockholm 

Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 1. 
mit beiträgen von Peter Caselitz, Dagmar 
Unverhau und Völker Vogel. Neumunster 
1983. 216 s. ISBN 3-5290-1451-6. 

För stadstillvända historiker och arkeologer 
är det nu skördetid. Den vitalisering av in
tresset för städer, som varit påfallande i norra 
Europa fr.o.m. 1960-talets slut och som bl.a. 
föranlett och föranletts av stora grävnings
företag i medeltidsstädernas kulturlager, bör
jar nu resultera i publikationer. Från arkeolo
giskt håll kan vi inom den närmaste framti
den se fram emot en hel rad redovisningar av-
arkeologiskt material. Oslo, Bergen, York, 
Lubeck, Lödöse, Trondheim är namn på vik
tiga städer kring vilka det finns ambitiösa 
publiceringsprojekt inledda eller aviserade. 

Hedeby, Birka och Ribe är ju i samman
hanget redan etablerade. 

Uppläggningen på de olika projekten skif
tar, vilket är naturligt; inte minst reflekterar 
detta den heterogenitet, som vetenskapsteore-
tiskt präglar medeltidsarkeologin i dag. Det 
kan finnas anledning att återkomma till en 
diskussion om möjligheter och begränsningar 
i respektive hållningar, när det efterhand blir 
möjligt att jämföra utfallet. 

Till skaran av ovan uppräknade städer 
skall också läggas Schleswig, dansk stad un
der medeltiden. Ur arkeologisk synvinkel kan 
sägas att intresset för Schleswig har varit 
ljumt; uppmärksamheten har i stället varit 
riktad mot det intilliggande Hedeby, som i 
det här sammanhanget kunnat hävda förste
get, genom den svårslagna kombinationen att 
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vara äldre och vikingatida. Schleswig har 
framtonat som en mera tråkig medeltida ef
terföljare. I detta har man inte heller velat 
uppfatta någon direkt problematik. Det har 
funnits en funktionskontinuitet: rollen som 
Västeuropas hamn mot Östersjön har först 
uppburi ts av Hedeby, därefter i tur och ord
ning av Schleswig och Lubeck. Resonemang
et kan parallelliseras med exempel från Mä
lardalen: Helgo (handelsplats) avlöses av Bir
ka (stadsliknande samhälle), som ersätts av-
Sigtuna och senare av Stockholm (städer). 

Denna tolkning känns logisk och trevlig; vi 
ser hur de fria marknadskrafterna får ett fot
fäste, skapar sina egna miljöer och börjar 
uppbära sin progressiva historiska roll att för
valta och utveckla driftighet, frihet och de
mokrati . Den kronologiska axelns logik illus-
terar samhällsevolutionens strävan mot allt 
högra höjder. 

Mot detta synsätt kan ställas och ställs allt 
oftare i den stadshistoriska diskussionen en 
tolkning som utgår från diskontinuitet, kvali
tativa skillnader, en syn på städerna som ett 
element i och instrument för social och poli
tisk maktkamp; städerna "uppstod" inte ba
ra. De skapades som ett maktmedel i upp
byggnaden av den feodala ekonomin: den fe
odala staten utvecklar stadsväsendet — inte 
ekonomins inneboende dynamik eller befolk
ningens funktionella behov. 

O m detta kan man inte läsa i Ausgrabungen 
in Schleswig, i varje fall inte i Berichte und Studien 
I. O m man dock anser att ovan skissade 
problematik är intressant har man ett gott 
underlag för stimulerande tankar med ut
gångspunkt i Schleswig — och med glad för
tröstan kan vi se fram emot att underlaget blir 
bät tre och bättre ju mer inblick vi får i resul
taten från 1970-talets grävningsmödor i nord
europeiska medeltidsstäder. 

Berichte und Studien 1 innehåller tre avsnitt. 
Völker Vogel ger en översikt över Arkeologisk 
stadskärnforskning i Schleswig 1969-1982; 
Dagmar Unverhau behandlar helhetsbilden 
över Schleswig i den Braun-Hogenbergska 
boken om städer som historisk källa; Peter 
Caselitz skriver om det humanosteologiska 
materialet från dominikanklostret i Schles
wig (rec. i Fornvännen 1985:2). 

Kommande Berichte und Studien kommer att 
redovisa pilgrimsmärken och pilgrimsmusslor 
från Schleswig (redan utgiven när detta 
skrivs: Berichte und Studien 2) den medeltida 
keramiken, utgrävningarna av franciskan-
klostret, benflöjter, vågar och vikter, läder
materialet från en utgrävning i Plessen-
strasse, utgrävningen av Mikaelskyrkan, 
myntfynd och tågvirke. 

Detta är som synes en utpräglad inriktning 
på redovisning av material. I de framtida pla
nerna ingår inte någon sammanfattande syn
tetisk utvärdering, men förhoppningsvis kom
mer väl kanske också en sådan. T.v. kan man 
alltså dock glädja sig åt goda möjligheter till 
komparation med sydskandinaviskt medel
tidsmaterial från Schleswig. 

De tre bidragen i Ber. U. Stud. 1, har var 
för sig kvaliteter. Dagmar Unverhaus analy
serar Braun-Hogenbergs bild över Schleswig, 
från år 1584, mot en bakgrund av såväl histo
riska, arkeologiska som konsthistoriska refe
renser och når på detta sätt fram till en upp
fattning av verkets förutsättningar — det 
handlar om en framställning, som tar sin ut
gångspunkt i den faktiska topografiska situa
tionen på 1580-talet, i dåtida kända historiska 
uppgifter om topografiska förhållanden och i 
viss tolkad rationalisering av lokala traditio
ner. Bildframställningen och den därtill 
kopplade kommentaren har otvivelaktigt ett 
källvärde, som gör den användbar vid lokal-
topografiska bedömningar. Unverhaus ' stu
die är något svårforcerad — speciellt för den 
som inte är helt hemtam i diskussioner om 
den Schleswigska historiska topografin. Den 
är dock otvivelaktigt ett viktigt bidrag till dis
kussionen om renässanskartografernas motiv 
och ambitioner. Med utgångspunkt från em
piriska fakta ville man, med långt driven de-
taljeringsgrad, översiktligt visa gångna tiders 
härligheter. 

Peter Caselitz recenseras separat ur oste
ologisk synvinkel av Lars Werdelin i Fornvän
nen 1985:2. Här ska enbart kompletteras med 
vissa arkeologiska reflektioner. Det är givetvis 
tacknämligt att naturvetenskapliga 
analyser utförs och publiceras. Mindre bra är 
dock att redovisning och analys inte koordi
neras med arkeologiska data och analys. Ca-
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selitz förmedlar sina resultat — helt naturligt 
— med statistiska diagram och tabeller. Det
ta anonymiserar dock resultaten, eftersom re
ferens — i stort sett — görs till den grundläg
gande arkeologiska dokumentationen. En 
översiktlig utgrävningsplan redovisas och 
med hjälp av denna och tabell 2 kan man 
konfrontera ålder och könsbestämningar med 
individuella gravlägen. I och med det är det 
dock stopp. Vi får inga begrepp om stratigra
fi, om gravskick, om ev. fynd och andra fakta, 
som för arkeologer är naturliga bestämningar 
vid en historisk tolkning. För detta bör väl 
kanske inte Caselitz lastas. Det har blivit ku
tym att de naturvetenskapliga analyserna 
presenteras separat från de arkeologiska. Ett 
viktigt skäl till detta torde vara att arkeolo
gerna tar längre tid på sig — de lever ett 
metodiskt och teoretiskt osäkrare vetenskap
ligt liv. 

O m arkeologisk erfarenhet vägts in, är det 
möjligt att de generaliserande synpunkter, 
som växer fram ur statistisk behandling, skul
le tyglats hårdare; 98 individer är en mycket 
liten andel från en kyrkogård, som funnits i 
nästan 300 år; den utgrävda ytan garanterar 
knappast att materialet är representativt för 
helheten. Med hänsyn till betydelsen av att 
social bakgrund påverkat gravläggning i do-
minikankloster kan ett urval av detta slag 
vara kraftigt snedfördelat. (För mera ingåen
de kommentarer till Caselitz se Werdelin.) 

Något oegentligt kanske har jag valt att 
presentera det inledande avsnittet sist. Detta 
— med rubriken "Archäologische Stadtkern-
forschung im Schleswig 1969-1982" — ger en 
presentation av forskningsprojektet "Aus
grabung im Schleswig Altstadt" och är skri
vet av Völker Vogel. översiktligt anges resul
tat och betydelse av en serie arkeologiska 
grävningar utförda under en 14-årsperiod 
från 1969. 

Så som Vogel beskriver projektets upplägg
ning, kan det tjäna som en idealmodell för 
hur verksamhet av detta slag ska drivas: a) 
problemformulering (hur gammalt är Schles
wig, hur såg det ut och hur ska man se förhål
landet till Hedeby), b) genomgång av skrift
ligt och arkeologiskt material c) borrprov
ningar inom tillgängliga ytor, utgrävningar 

av större och mindre slag på betydelsefulla 
punkter, d) bearbetning, e) utvärdering, f) 
publicering. Som arbetsmodell betraktad är 
denna inte särskilt orginell. Den överensstäm
mer med i stort sett varje ambitiöst stads-
arkeologoiskt projekt, så som dessa brukar 
framtona i norra Europa för närvarande. 
Orginaliteten ligger mera i hur konsekvent 
planen följts och i hur framgångsrika utgräv
ningarna varit i att svara mot uppställda för
väntningar. Det är så att man nästan tror att 
planen och problemformuleringarna snick
rats till i efterhand. 

Utgrävningsverksamheten berörde Råd
hustorget och bebyggelsen norr om detta, 
Franciskanklostret, Domen, Nikolaikyrkan, 
Dominikanklostret — allt detta i Schleswigs 
Altstadt; Mikaelskyrkan, Clemenskyrkogår-
den samt Hohes Tor och dess omgivningar 
norr om stadskärnan; vidare gjordes under
sökningar på Holm öster om centrum. 

Det mest intressanta resultatet av dessa in
satser blev: en bebyggelse etableras inom Alt
stadt under 1000-talet — ev. är det fråga om 
att denna bebyggelse påbörjats medan Hede
by ännu existerade. Någon gång, kanske un
der 1200-talet, har bebyggelsen omorganise
rats; möjligen hänger detta samman med 
upprät tandet av Rådhustorget. Vid strand
kanten har under 1000-talets andra hälft 
gjorts utfyllningar, så att en konstgjord, brant 
s t randkant skapats. Denna har under 1080-
talet med flera byggfaser under kort tid er
satts av en kajanläggning av trä, så att en 
hamnanläggning fiir stora fartyg skapats. 
1239 upprät tades ett dominikankloster på 
området . Rester efter en stor byggnad, som 
tolkats vara en kungsgård från 1000-talet, har 
påträffats inom den yta, där senare — år 1234 
— franciskanklostret uppfördes. Man har så
ledes kunnat konstatera en vidsträckt 1000-
talsbebyggelse i Schleswig, som under 1200-
talet reorganiserats med torg och munkklos
ter; samtidigt revs kungsgården och övergavs 
inte mindre än tre kyrkor — två i periferin, 
S:t Olav och S:t Clemens, och en centralt 
belägen på platsen för det senare Rådhustor
get. 

Denna bild av Schleswig väcker stimule
rande tankar och associationer. En aspekt 
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kan jag inte underlåta att peka på. Det är 
frapperande att vi i ett flertal nordeuropeiska 
s täder kan se genomgripande omplaneringar 
under 1200-talets början; det gäller t.ex. Vi
borg i Jyl land. Vid senaste årens arkeologiska 
undersökningar i mellansvenska städer har 
samma sak kunnat iakttagas, t.ex. i Söderkö
ping, Nyköping och Västerås. Detta händer 
samtidigt som tillkomsten av nya städer mar
kerar förändringar i hela samhällsorganisa
tionen. 

Vi kommer säkerligen fa anledning åter

vända till de möjligheter, som den schleswig
ska arkeologin frigjort, överhuvud taget mås
te — med hänsyn taget till de många ambitiö
sa publiceringsprojekten — framtiden bedö
mas vara ljus för dem, som vill sysselsätta sig 
med förklaringar av de tidigmedeltida sam
hällsförhållandena — enkannerligen denna 
periods urbanisering. 

Lars Redin 
Statens historiska musuem 

S-l 14 84Stockholm 

Philip Barker, Techniques of archaeological exea
vation. London 1977. 279 s. ISBN 0-7134-
0272-5; 0-7134-0273-3. 

Helen Clarke, The archaeology of medieval Eng
land. London 1984. 224 s. ISBN 0-7141-8058-
0. Pris £12 ,95 . 

I Sverige är en sällan odlad genre att göra 
samlad beskrivning av en vetenskaps verk
samhet , framväxt och status. Tidigare var det 
vanligt att avhandlingar och uppsatser inled
des med ingående forskningsöversikter, som 
kunde gå långt tillbaka i vetenskapens grå 
gryning och breda ut sig i breda panorama
bilder med många namns nämnade. På detta 
sätt demonstrerades att man var väl påläst 
och kunde fylla ut litteraturlistan på ett be
tryggande sätt. Numera brukar det räcka 
med några la nyckelnamn — vetenskapspeci
alitetens tungviktare och allmänna teoretiska 
husgudar — samt en kortfattad lägesbeskriv
ning, innan man börjar sin ensamma vand
ring i teorins och empirins labyrinter. 

Bakgrunden till detta tingens tillstånd kan 
man till viss del söka i svårigheten att ekono
misera alltför voluminösa vetenskapliga pub
likationer; dock kan det också ses som en 
naturlig konsekvens av att det, åtminstone för 
arkeologins del, mer blivit fråga om att erövra 
nytt materials nya möjligheter än att begrun
da tidigare barnsliga fumlande. Möjligen hör 
det ta samman med den snabba materialacku

mulationens dynamik i kölvattnet av rekord
årens materiella expansion; kanske kan vi se 
fram emot ett ökat intresse för retrospektion 
och vilja till samlade synteser, nu när vi s.a.s. 
går in i ett lugnare tempo, genom att samhäl
lets anspråk på ständig arkeologisk beredskap 
— möjligen — minskar. 

Skall medeltidsarkeologer uppfatta Helen 
Clarkes The Archaeology of Medieval England 
som en första svala? Kanske, men kanske än
då inte helt. Engelsk medeltidsarkeologi har 
aldrig delat de teoretiska ambitioner, som på 
ett så intressant sätt präglat övrig brittisk 
arkeologi under de senaste decennierna och 
som också at traherat skandinaviska medel
t idsarkeologer— inte minst de svenska. Från 
den synpunkten representerar Helen Clarkes 
bok inte uppbrott och nyorientering, utan 
snarare fullkomning. Hon samlar, beskriver 
och redovisar vad engelsk medeltidsarkeologi 
har sysslat med under de senaste 25 åren, allt 
förmedlat i översiktskartor och stapeldiagram 
med sortering under sex huvudrubriker: 
Landsbygden, sockenkyrkor, Kloster, Borgar, 
Slott, Hantverk och Industri, Städer och 
Handel . Boken är rikt och väl illustrerad; det 
är få uppslag som saknar en bild. Bildmateri
alet känns genomgående väl motiverat och 
gör til lsammans med prosans tillgänglighet 
boken lättläst och trivsam att ta del av. 

Det är givetvis inte någon lätt uppgift att 
etablera en översikt över medeltidsarkeologin 

Förmännen 81 (1936) 



Recensioner 65 

i ett i så hög grad arkeologiskt land som Eng
land; Helen Clarkes praktiska utgångspunkt 
är Society for Medieval Archaeology's årsbok 
Medieval Archaeology, som s.a.s. ger det kvanti
tativa underlaget; dessutom kompletterar hon 
med mera ingående exempel i enskilda fall. 

Värdet av denna sorts översikter är ju i hög 
grad beroende av vad man vill använda dem 
till. Den som vill ha engelska referenser till 
sina egna mödor med arkeologi i kloster, kyr
kor, borgar, städer eller vad man nu kan råka 
bli engagerad i — den kan ha stor nytta och 
glädje av Helen Clarkes bok. I texten och 
litteraturlistan far man så många ingångar i 
medeltidsarkeologins domäner att ingen fort
sättningsvis kan klaga på att de engelska erfa
renheterna är svårnåbara. Likaså kommer 
denna bok att bli s tandardverk— åtminstone 
under den närmaste tioårsperioden — för var 
och en som vill ge översikter över medeltids-
arkeologins nuvarande status. Detta ger till
räckligt god grund för att The Archaeology of 
Medieval England ska hävda en plats inom 
gruppen "Betydelsefull Bokutgivning". 

Däremot anser jag inte att Helen Clarke 
varit så framgångsrik när det gäller att för
verkliga de avsikter, som hon uttrycker på 
bokens sista sida (s. 194), nämligen att visa 
a t t "archaeology can, in its own right, make 
an independent contribulion to the study of a 
period, which is so well documented and that 
medieval archaeology should no longer be re
garded as a mere adjunct to historical evi
dence" . Snarare har hon lyckats visa medel
tidsarkeologins förmåga att komplettera — 
och till stor del illustrera — den bild av me
deltiden, som historievetenskapen målat upp. 
Med hjälp av medeltidsarkeologin blir det 
förflutnas panorama fylligare och mera detal
jerat , men vår syn på medeltiden blir knap
past annorlunda. 

Så måste det naturligtvis också vara — 
åtminstone sett på sikt. Medeltidsarkeologin 
är trots allt en del av historievetenskapen och 
måste fungera under dennas teoretiska para
ply. Ändå tror jag att de arkeologiska mate
rialens karaktär — att vara konkreta, hand-
lästa lämningar av det förflutna — gör det 
lätt för ämnet att ansluta till ett bestämt hi-
storievctenskapligt synsätt: historievetenskap 

består i att beskriva det förflutna. Medeltids
arkeologin är mycket bra på att beskriva åt
minstone vissa sidor av medeltiden. 

Historia bör ju dock också vara något an
nat. Den bör förklara. Det måste förklaras 
varför samhällets förändringar tog de förmer 
det tog. Varför förändrades det överhuvudta
get — vilka alternativ fanns? Om medeltids
arkeologin skall kunna hävda sitt självständi
ga berätt igande måste den förhålla sig till den
na andra sida av historievetenskapen. Det in
nebär att medeltidsarkeologer måste göra re
da för sina samhällsteorier och gradera sitt 
källmaterial i förhållande till det han/hon vill 
förklara. O m det sker, blir det t.ex. inte längre 
möjligt att upprätthålla fiktionen om att det 
arkeologiska källmaterialet — läs fynd, arte
fakter — i sig säger något intressant om han
deln, vilket är en omhuldad arkeologisk myt. 
Det är först när en bestämning gjorts av ka
raktären på den ekonomi, vari handeln be
drivs och de sociala relationer, som denna 
ekonomi möjliggör — det är först då som det 
arkeologiska materialets möjligheter att speg
la handel kan värderas. 

Detta leder fram till synpunkten att Helen 
Clarkes bok — användbar och betydelsefull 
som den nu är — skulle varit spännande, 
provokativ och kanske rent av banbrytande 
om den formulerat program lör ämnets veten
skapliga framtid. Det finns kanske också i 
England ännu inte tillvaratagna möjligheter i 
redan tillgängligt material. Det finns kanske 
också i engelsk historia problematiska för
lopp, som kunde vara värda att granska med 
andra förtecken än teorin om förändring som 
betingad av samhällets förmåga att alltmer 
ackumulera kompetens och frukterna härav. 

Kanske någon tycker dessa synpunkter är 
orättvisa. Dock, ett av de mest intressanta 
och uppslagsrika kapitlen i The Archaeology of 
Medieval England — det kapitel som nästan 
förefaller ha engagerat Helen Clarke själv 
mest — handlar om hantverk och industri — 
" the lifc-blood of medieval England" (s. 129). 
Här får man en rik provkarta på hur man 
arkeologiskt spårar råvaruförädling. I detta 
finns ingen reflexion över hur man utnyttjar 
sådant material i en analys av hantverkets 
organisation eller ekonomiska och sociala roll 
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vid olika tidpunkter. Borde inte detta vara ett 
huvudmotiv till att spår av hantverk och in
dustri är så betydelsefulla objekt för arkeolo
gisk verksamhet? På vilket sätt och när var 
det ta " the life-blood of medieval England"? 
Kan medeltidsarkeologin med utgångspunkt 
från sitt speciella källmaterial bidra till för
klaring av sådan historisk problematik? Om 
svaret är ja — och det bör det bli — då kan 
ämnet kräva att bli betraktat som en själv
ständig del av historievetenskapen. 

För den som vill dra nytta av brittisk kom
petens inom medeltidsarkeologin finns en an
nan aktuell, om också inte pinlärsk bok, näm
ligen Philip Barker: Techniques of Archaeological 
Exeavation. Eftersom den tidigare inte presen
terats i Fornvännen, men inte bör glömmas, ges 
här en mycket kort påminnelse. 

Barkers bok speglar upphovsmannens fasta 
övertygelse att korrekt, förutsättningslös och 
närmast total dokumentation är möjlig, nöd
vändig och för arkeologen en moralisk plikt. 
Barker har själv demonstrerat konsekvensen 
av sin hållning i undersökningar, som åtnju
ter stor respekt bland brittiska kolleger. I sin 
bok lär han ut alla möjliga dokumentations-
metoder och knep samt öppnar med talrika 
litteraturreferenser möjligheter till ytterligare 
fördjupning åt var och en, för vilken gräv
ningsteknik är en viktig sak att behärska. 
M a n behöver inte dela Barkers kunskapsteo
retiska utgångspunkter för att ha glädje av-
boken. Varje medeltidsarkeolog bör i själva 
verket tillgodogöra sig dess nyttigheter. 

Lars Redin 

H. N. Garner, Konge, Knees og Bisp. Venden og 
Danmark. Naboer gennem 1200 år. Poul Kristen
sens Forlag. Herning 1984. 121 s. 26 ill., där
ibland 6 kartor. ISBN 87-7468-150-8. 

H u r många utanför specialisternas krets vet, 
att Arkona, som nämns flera gånger dagligen 
i våra väderleksrapporter, är namnet på ra-
nernas fruktade tempelborg, längst ut på Ry-
gens nordligaste udde? Dess imponerande 
rester är belägna högt över branterna mot 
Östersjön. O m ranerna och närmare tjugota
let andra , vendiska s tammar föreligger nu en 
till omfånget liten, men till innehållet fullma-
tad och ändå lättläst volym, som därtill har 
ett tilltalande typografiskt yttre. 

De många västslaviska stammar, som går 
under samlingsnamnet vender, lämnade un
der 500—700-talen sina ursprungliga hemlän
der i Ukraina, Vitryssland och Litauen och 
bosatte sig söder om Östersjön, där de om
kring år 800 behärskade hela området mellan 
Elbe och Weichsel. Där upprättade de furs
tendömen, bl.a. Femern, Obotritien, Chizzi-
nien, Circipanien, Levtien, Pommern och Ry-
gen, vart och ett regerat av en knees, utom 

Rygen, vars furste bar titeln kung. Venderna 
försökte befästa sin ställning gentemot Fran
kerriket, germanerna och danskarna genom 
att uppföra ca 2000 borgar, bestående av 
jordvallar med pallissader och torn av trä. De 
skulle tjäna både som tillflyktsplatser och som 
centra för kult och ekonomi. Enbart på Rygen 
uppfördes mer än 20 borgar, varav Arkona 
var den mest berömda. 

Förf. behandlar först och främst relationer
na mellan venderna och danskarna, från vi
kingatid och till vår egen tid, men han sätter 
också in Venden i ett större, politiskt sam
manhang . Vendernas dramatiska historia och 
förbindelser med Danmark är dels av krigiskt 
och ytterst blodigt slag, dels fredligt bl.a. 
genom inrättandet av kloster, kyrkobyggen 
och politiskt lämpliga giftermål. Sammanta
get är det en ytterst svåröverskådlig historia, 
men Garner bringar reda i dessa många 
gånger invecklade förlopp på ett ytterst för
tjänstfullt sätt. Han beklagar, att det saknas 
en vendisk krönika, författad av någon av-
landets egna, och försöker att mellan raderna 
i de starkt partiska skildringarna hos bl.a. 
Adam av Bremen, Helmold och Saxo utläsa 
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även positiva drag hos de vendiska stammar
na. Han finner, att de var goda jordbrukare, 
fiskare och hantverkare, djärva sjömän, skick
liga politiker och goda talare med ett starkt 
rät tspatos. Till och med deras religion med 
många gudar innehöll enligt förf. vissa sidor 
av en rikt utvecklad, etisk filosofi. Samhällets 
grundelement var den gammalslaviska, lant
liga storfamiljen, ett patriarkaliskt samhälls
system, dä r man visade omsorg om gamla, 
sjuka och fattiga. 

Att även sentida ättlingar till venderna har 
varit medvetna om sin nationella tillhörighet 
omvit tnar vad som hände under det andra 
världskrigets slutskede, då kaschubiska bybor 
i hemlighet hjälpte koncentrationsfångar mot 
nazisterna. — Epitetet "vendernas konung", 
som danska regenter använt sedan 1185, 
ströks så sent som 1972, då drottning Marg
rethe kom på tronen. De många borgruiner

na, andra fornminnen och ett mycket stort 
antal or tnamn vittnar emellertid om att Ven
den fortfarande lever. 

Slutligen vill jag uttala den förhoppningen, 
at t någon ville skriva en bok om vendernas 
förhållande till vårt eget land. Det finns en 
folklig tradition om en furste vid namn Bugis-
lav, som skulle ha residerat på Backeborg 
(Gråborg) på Öland, en tradition, som bl.a. 
nämnts av Mårten Stenberger (1927), Adolf 
Schuck (1952) och nu senast av Nils Blom
kvist i Eketorp, The Selling (Stockholm 1979). 
Kalmart raktens försvarskyrkor har ju också 
ansetts vara uppförda som skydd mot vender
nas fruktade härjningståg. 

Ragnhild Boström 
Katarina Bangata 37 

S-l 16 39 Stockholm 

Aus dem Alllag der mittelalterlichen Sladt. Hand
buch zur Sonderausstellung vom 5. Dezem-
ber 1982 bis 24. April 1983 im Bremer Lan
desmuseum fiir Kunst- und Kulturgeschichte 
(Focke-Museum). Hefte des Fockemuseums 
Nr. 62. Bremen 1982. 

I medeltidsarkeologins spår har följt ett ökat 
intresse för de medeltida levnadsförhållande
na — "medeltidens vardag". När man på 
1960-talet gav ut ett antal internationella, rikt 
illustrerade praktvolymer om medeltiden ha
de man inte möjligheter att exemplifiera med 
arkeologiskt material. Nu, tjugo år senare är 
bilden en annan och vår möjlighet att få en 
uppfattning om medeltidens materiella stan
dard är större. 

Föreliggande bok är visserligen tillkommen 
i samband med en tillfällig utställning, men 
inte som katalog, utan som sammanfattande 
handbok, vars uppsatser ur olika aspekter 
skall belysa den medeltida vardagen. Bidra
gen är dels av kulturhistorisk natur (Hartmut 
Boockmann, "Die Lebensverhältnisse in den 

spätmittelalterlichen Städten", Heiko Steuer, 
" Z u m Lebensstandard in der mittelalterlich
en S tad t , " J o h a n n a Maria van Winter, "Er-
nährung im spätmittelalterlichen Hanse-
r a u m , " Christoph Daxelmiillcr, "Heil- und 
Volksglaube" och slutligen Gisela Jaacks, 
"Städtische Kleidung mit Mittelalter,") dels 
föremålsinriktade. Material som behandlas är 
t.ex. möbler (Horst Appuhn, Jiirgen Witt-
stock), husgeråd av trä (Alfred Falk), Nord
tysklands keramik (Hans-Georg Stephan), 
glas och husgeråd av metall (Sven Schiitte), 
nordvästtyska bronsgrytor (Hans Drescher), 
pilgrimsmärken (Jiirgen Wittstock), leksaker 
(Sven Schiitte) samt skrivdon (Antjekatrin 
Grassman) . 

Uppsatserna är rikt illustrerade och försed
da med notapparat eller fyllig litteraturför
teckning. 

H.-G. Stephans uppsats "Die Mittelalter
liche Keramik in Norddeutschland (1200 bis 
1500)" är det omfångsrikaste bidraget och 
även ett av de för svenskt vidkommande vikti
gaste då det torde ha varit från Nordtyskland 
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som den övervägande delen av Sveriges me
deltida hushållskeramik kom. Ett annat vik
tigt bidrag är Hans Dreschers om bronsgry
torna. Drescher, som är den störste kännaren 
på området , ger här en sammanfattning av 
sin omfattande forskning. Han har också be
handlat svenskt material (som dock inte be
rörs här) . Beträffande Skandinavien gör han 
den iakttagelsen att bronsgrytor särskilt un
der 1300- och 1400-talen där använts som 

skattbehållare, och att kärlet torde ha betrak
tats som nästan lika värdefullt som sitt mynt
innehåll. 

Visserligen är det nordtyska förhållanden 
som behandlas i boken, men mycket gäller 
även för Skandinavien, och den ger i varje fall 
ett rikt jämförelsematerial för nordiskt mate
rial. 

Göran Tegnér 

Mart in Blindheim, Graffiti in Norwegian Stave 
Churches. Oslo 1985. 240 s. ISBN 82-00-
07136-7. N. kr. 240. 

För några år sedan hade jag här i Fornvännen 
(1981, sid. 148 f.) nöjet att anmäla Uaininn 
0 ' M e a d h r a s Motif-pieces from Ireland, ett arbe
te som presenterar vad man tidigare benämnt 
trial-pieces, dvs. till storleken anspråkslösa 
ben-, sten- och träfragment med ristade eller 
skurna bildframställningar. De "trial-pieces" 
Mar t in Blindheim aktualiserar med Graffiti in 
Norwegian Stave Churches har ett helt annat for
mat och kan i vissa fall bestå av hela väggfält, 
men de av honom registrerade bildframställ-
ningarna har många beröringspunkter med 
0 ' M e a d h r a s . Det gäller teknik, motiv, stil 
och flera andra faktorer, och det är därför 
intressant att notera att de båda författarna 
valt att lägga fram sitt material på ett om inte 
identiskt så dock i flera avseenden direkt jäm
förbart sätt, vilket uppenbarligen skett obero
ende av varandra. Visserligen publicerade 
0 ' M e a d h r a sina bilder för mer än fem år 
sedan, men Blindheims grundläggande doku
mentation var då sedan länge slutförd. 

J a g kunde i den förra recensionen med till
fredsställelse konstatera, att 0 ' M e a d h r a s il
lustrationer fyller mycket högt ställda krav på 
vetenskaplig stringens, och att hennes kombi
nation av teckningar och fotografier direkt 
och oförmedlat för in läsaren i en formvärld 
av största intresse för alla, som arbetar med 
de aktuella perioderna. Däremot kunde man 

konstatera, att de kommenterande textpar
tierna inte alltid förmår tillföra information 
utöver vad den initierade läsaren på egen 
hand utvinner ur bildmaterialet. I detta avse
ende är Martin Blindheims presentation kla
rare. Han är helt opåverkad av den metodfix
ering, som inte sällan blivit ett självändamål 
och som under senare år tenderat att förlama 
delar av den humanistiska forskningen. 

I sin katalogdel börjar Blindheim lör varje 
ny kyrka med en koncentrerad, allmän pre
sentation, fortsätter med en koncis beskriv
ning av de enskilda motiven för att avsluta 
med en fyllig resonerande sammanfattning. 
Även där stora väggytor täckes av ett gytter 
av ristade, tunt skurna och i något fall med 
tjära tecknade framställningar består varje 
komponent, med få undantag, av i sig själva 
slutna enheter utan kontakt med omgivning
en. Motiven är med andra ord inte samkom
ponerade. Det ligger i sakens natur, att bilder 
av detta slag idag kan te sig gåtfulla, mångty
diga och i många fall direkt obegripliga — 
sådana bilder förleder lätt till ikonografiska 
övertolkningar och psykologiserande djupsin
ne, men Blindheim undviker dessa faror och 
hans bestämningar är sakligt motiverade. 
Där rimligt bedömningsunderlag saknas an
ges detta, vilket lett till att katalogen rymmer 
åtskilliga unidentifiable shapes, uninlelligible 
marks, uninterpreted runic inscriptions etc. Alla 
som vid något tillfälle kommit i kontakt med 
jämförbara bilder vet, att det kan vara fres
tande att " to lka" även där det faktiska under-
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laget är bräckligt. Också den enklaste kata
logbeskrivning för med sig en rad interpreta
tionsproblem, där det ibland kan vara svårt 
at t dra en klar gräns mellan det objektivt 
iakttagbara och tolkningsdjävulens försåtliga 
lockelser. Men Martin Blindheim har i före
liggande arbete utvecklat en god resistens 
mot frestelser av det senare slaget. 

En objektiv och saklig katalog är av ovär
derligt värde för andra forskare men kan av-
lätt insedda skäl aldrig bli någon särskilt upp
hetsande läsning. Det är därför naturligt, att 
de båda sammanfattande avsnitten, som be
handlar motivens ursprung och funktion, till
drar sig huvudintresset. De ter sig först förvå
nande knappa och omfattar tillsammans 
mindre än tolv sidor men visar sig snart rym
ma komprimerad information och genom
tänkta slutledningar. 

En betydande del av det internationella 
graflitimaterialet består av emblematiskt 
förenklade bandknutar av typen triquetra, S:t 
Hanskors , pentagram, hexagram etc. och 
dessa tecken förekommer också på norska 
stavkyrkoväggar — dock inte i den omfatt
ning man skulle kunna vänta sig men blir 
ändå föremål för en förhållandevis utförlig 
genomgång. Terminologin är på detta områ
de snårig och föga enhetlig. Uaininn 
0 ' M e a d h r a (1979, sid. 10 ff.) har därför i sitt 
arbete ställt samman en mönstergill "glossa-
ry" , som dessvärre saknas hos Blindheim, 
vars termer i några fall ter sig förbryllande. 
Det tecken, som på nordiska trafikmärken an
ger kulturminnesmärken, kallas på svenska 
S:t Hanskors. Blindheim hävdar, att en engelsk 
beteckning saknas och använder den norska, 
valknut, vilken torde te sig förbryllande för 
icke skandinavisktspråkiga läsare. Det kan 
nämnas att 0 ' M e a d h r a föreslagit quadriloop; 
en annan är lelragram. 

I romansk konst förekommer en stor grupp 
korsformiga knutar med apotropeiskt syfte. 
En av de allra enklaste består av två något 
tillplattade ringar, som flätats i varandra. En 
variant förekommer i Undredals stavkyrka 
och beskrives i katalogen som "two inter-
locked r ings" och får beteckningen pelta, vil
ket i detta sammanhang ter sig förbryllande. 
En pelta var under antiken en lätt grekisk 

sköld, som i en av sina former kunde erinra 
om en kretensisk dubbelyxa, och termen an
vändes sparsamt om mönsterstrukturer, i vil
ken denna form ingår. Det aktuella korset har 
emellertid inte ens en avlägsen likhet med 
denna. 

Motiv av denna kategori har förekommit 
över hela kristenheten från senantiken ända 
fram i våra dagar, och de har uppfattats helt 
olika av forskare med skilda kynnen. Vad som 
på ett håll beskrivits som innehållslösa form
konventioner har på andra uppfattats som 
centrala gudssymboler. Martin Blindheim 
utesluter ingetdera men undviker i enskilda 
fall att binda sig för alltför kategoriska tolk
ningsalternativ. Han kan naturligtvis inte un
derlåta att fråga sig vad som motiverat dessa 
tecken, vilken funktion de haft, men han har 
båda benen på jorden, när han svarar: 

The suggested answers would bc that an inde-
finable number ol"gratliti can be described as chance 
gradin. A number should be classilied as drawings 
and inscriptions of piety. The third group could be 
called prophylactic, made out of fear or precaution. 
A fourth, very small, group was made as sketches 
by the master carver. 

Naturligtvis är alltid själva konstverket av 
större intresse än de kommentarer det kan 
föranleda, och det råder ingen tvekan om att 
ett genomtänkt bildmaterial förmedlar mer 
adekvat information än aldrig så utförliga och 
lärda betraktelser. Uaininn 0 ' M e a d h r a s av
handling är ett gott bevis på denna truism, 
vilket Martin Blindheim är klart medveten 
om, och han har följdriktigt givit bilderna 
dubbel t så stort utrymme som texten. Teck
ningar och fotografier är också av hög kvalitet 
och kompletterar vanligen varandra på ett 
föredömligt sätt. Dock icke alltid. Vissa klot-
terbetonade, bildmässigt löga märkliga fram
ställningar ges stort utrymme, medan det Hal
kors, som under beteckningen pelta behandlas 
utförligt i texten, endast avbildas i frimärks-
storlek på ett dåligt fotografi. 0 ' M e a d h r a s 
presentation är i detta avseende långt mer 
konsekvent beroende på att hon på egen hand 
tagit fram sitt bildmaterial, medan Blindheim 
tvingats anlita en rad tecknare och fotografer, 
som i något fall inte fullt ut förmått effektuera 
författarens intentioner. 
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Det måste avslutningsvis klart noteras, att 
dessa anmärkningar är marginella och att 
Mart in Blindheim med Graffiti in Norwegian 
Stave Churches presenterar en svårtillgänglig 
och tidigare nästan helt förbisedd bildvärld, 
som utgör ett värdefullt komplement till kyr
kornas officiella bildprogram. Det skall också 
betonas, att ovanstående reflektioner endast 

tangerar ett fåtal av de många intressanta 
problemställningar som aktualiseras i det 
härmed anmälda arbetet. 

Lennart Karlsson, 
Statens historiska museum, 

S-l 14 84 Stockholm 

Bengt Jacobsson, Nils Månsson Mandelgren — 
en resande konstnär i 1800-talets Sverige. 299 s. 
Höganäs 1983. ISBN 91-36-88047-7. 

I bokens förord återger Bengt Jacobsson 
Mandelgrens ofta citerade framtidsförhopp
ning: "då jag nu vid min lefnads afton, ej 
längre förmår utöfva någon kraftigare verk
samhet för denna stora uppgift, hyser jag 
dock den förtröstan, att, der jag slutar, någon 
eller några andra skola taga vid, och att mitt 
lifs vackraste dröm en gång skall blifva verk
lighet". 

Mandelgrens dokumentationsmaterial är 
enormt, men på grund av många ogynnsam
ma omständigheter lyckades han aldrig för
verkliga sina mycket omfattande publice
ringsplaner, och hans vetenskapligt värdeful
la material är därför fortfarande svårtillgäng
ligt. Bengt Jacobsson fortsätter sin inledning 
med att kommentera detta beklagliga sakför
hållande och karaktäriserar anspråkslöst sitt 
arbete med att nu publicera "en stor del av 
Mandelgrens teckningsmaterial i original
skick" som en "kulturgärning av det mer be
märkta slaget" (Jacobsson 1983 s. 2). 

Vad som riktigt avses med "en stor del av 
Mandelgrcns teckningsmaterial i original
skick'''' (mina kursiveringar) framgår dessvärre 
inte lika klart. Jämfört med det totala antalet 
Mandelgrenteckningar utgör de här publice
rade ett ringa fåtal, men å andra sidan rym
mer verkligen den mer än tvåhundrasidiga 
publikationen ett mycket rikt bildmaterial. 
Inget uppslag är utan bilder, ofta finns där 
många. J a g har visserligen inte haft tillfälle 

att direkt jämföra de enskilda bilderna med 
originalen men är väl förtrogen med dessa 
och kan därför med tillfredsställelse vitsorda, 
att bokens illustrationsmaterial förefaller vara 
av god kvaltet. Men att påstå, att de återges i 
originalskick är en lika grov som onödig över
drift — vissa bilder är förminskade, andra 
förstorade, de är ofta beskurna, ibland ut
skurna ur sitt sammanhang för att i boken 
tjäna som underlag för rubriker, text och bild
texter. Faktum är att man ibland avlägsnat 
sig långt bort från vad som karaktäriseras 
som originalskick. 

Det senare är i själva verket både naturligt 
och praktiskt. Mandelgrens teckningar är av-
varierande storlek och kvalitet, och i ett arbe
te av föreliggande slag skulle ett faksimilförfa-
rande vara inte bara opåkallat utan också 
ytterst svårbemästrat . Det är heller inte sättet 
att reproducera bilderna som är anmärk
ningsvärt, snarare urvalet. 

I en recension av en av Bengt Jacobssons 
tidigare Mandelgrenpublikationer {Fornvän
nen 1982, s. 152) kunde jag notera, att den ur 
lölkloristisk synvinkel var både värdefull och 
intressant. Föreliggande arbete är mer all
mänt hållet men ingalunda av mindre intres
se, och det finns mycket positivt att säga om 
denna vackra och lättlästa bok. Men min hu-
vudanmärkning från 1982 kvarstår — bild
materialet är subjektivt och ensidigt. Mandel
grens egentliga uppgift och hans huvudin
tresse under många inventeringsresor var vå
ra medeltidskyrkor och deras inventarier. He
la detta kulturhistoriskt ytterst värdefulla ma
terial är styvmoderligt behandlat, lör att inte 
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säga i det närmaste bortglömt. Det beror på 
att författaren, som är etnolog, känt sig mer 
förtrogen med Mandelgrens folkloristiska bil
der. I den situationen är det ytterst beklag
ligt, at t man från fbrlagshåll inte haft tillräck
lig överblick för att föranstalta om en medför-

fattare med förmåga att fylla ut de luckor, 
som gör att bilden av Mandelgren nu blir 
ofullständig och snedvriden. 

Lennart Karlsson 

Bonniers världshistoria. 7: Heikki Kirkinen, 
Europas födelse; 8: Sverre Bagge, Högmedel
tiden; 9: Troels Dalerup & Erik Kjersgaard, 
Europas expansion. Stockholm 1984. 

Bra Böckers världshistoria.5: Nomadfolk och 
högkulturer. Höganäs 1984. 

Två stora historiskt-populärvetenskapliga 
översiktsarbeten utkommer samtidigt på 
svenska. Båda har namn efter respektive för
lag: Bonniers och Bra Böckers världshistoria (ne
dan förkortade till "Bonniers" resp. "Bra 
Böcker") . Detta är inte den enda likheten. 
Omfånget tycks så långt jag förmått kontrol
lera vara ungefar det samma. Bonniers har 
fördelat stoffet på 21 band, Bra Böcker på 15. 
De senare är dock av betydligt större format. 
Båda utkommer i samnordisk produktion, 
och de åt ta band jag tagit del av, dvs. de som 
behandlar medeltiden, är samtliga översatta 
från andra nordiska språk — ingen svensk 
forskare har medverkat i de medeltida delar
na. 

Författarna är i båda fall hämtade ur den 
snäva krets av nordiska historiker som äger 
överblick nog att popularisera och förmedla 
sina specialistkunskaper, och det förefaller 
som om de båda förlagen utfärdat ungefär 
samma instruktioner. Tillvägagångssättet har 
under alla omständigheter varit detsamma. 
Den löpande texten är i båda fallen skriven på 
ett sätt, som samtidigt är både lättillgängligt 
och sakligt. J a g har vid många tillfällen med 
stor behållning läst långa avsnitt i de olika 
banden, som ger en vid allmän orientering. 
För att direkt kunna jämföra de båda förla
gens produkter har jag närmare granskat hur 
man behandlat vissa bestämda företeelser 

som investiturstriden, tiggarordnarna, inkvi
sitionen etc. 

Denna kollationering var utomordentligt 
givande och befäste intrycket av de båda ar
betenas nära besläktade karaktär. Disposition 
och ordval är naturligtvis olika, men det fak
tiska sakinnehållet är på det hela taget för
bluffande likartat. Det är heller inte möjligt 
att peka på någon kvalitetsskillnad när det 
gäller den löpande texten, vilken så långt jag 
förmått kontrollera förmedlar allmänt veder
tagna historiska sanningar på ett objektivt 
och språkligt klart sätt. Denna jämförelse av
slöjade också arbetenas begränsning. Den 
stora bredden gör att djupet med naturnöd
vändighet blir begränsat. Det vi får veta om 
tiggarmunkar, kättardomstolar och om strid
en mellan kyrka och stat är i själva verket inte 
mycket utöver vad vi kan leta fram i Nordisk 
Familjebok. Detta är, för var och en som satt 
sig in i problematiken, självklart, och det skall 
genast tillfogas, att framställningen i båda 
dessa världshistorier har betydande fördelar 
framför vad man finner i ett allmänt upp
slagsverk. Bl.a. har man bemödat sig om att 
placera in varje företeelse i sitt religiösa, so
ciala och kulturella sammanhang. Jämfört 
med äldre översiktsarbeten av samma slag 
har det skett en markerad förskjutning från 
politisk mot social historia. Det finns mycket 
att tillägga om disposition och innehåll, men 
tör att fatta mig kort, kan det konstateras, att 
de utsedda områdesspecialisterna fiir det av
snitt jag kontrollerat, medeltiden, undantags
löst gjort ett i allo hedervärt arbete. 

Både "Bonniers" och "Bra Böcker" är 
överdådigt illustrerade med kartor, diagram, 
rekonstruktioner, fotografier och framför allt 
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en lång rad bilder hämtade ur medeltida 
handskrifter och kalkmålningar. Bildredaktö
rerna har lagt ner stor möda på att få fram ett 
omväxlande och många gånger ytterst värde
fullt illustrationsmaterial, som framför allt i 
"Bra Böcker" är slösande rikt: "Lika mycket 
bild som text" lockar förlagsreklamen med. 
Principen är god, men ändå är det här huvud
anmärkningarna måste sättas in. Den löpan
de texten är utmärkt, bilderna likaså, men det 
finns ingen samordning. Specialisterna har 
uppenbarligen skrivit sina avsnitt utan att ha 
en aning om vilka bilder förlaget skulle lyckas 
finna. Bildmaterialet är med andra ord se
kundär t tillfogat och får ibland förströelseka
raktär. Den löpande texten är i bästa mening 
populärt hållen, bilderna är stundom populis
tiska. 

Den objektivitet, saklighet och fackkunskap 
som präglar den löpande texten är, för att 
tillgripa ett understatement, mindre framträ
dande i bildval och bildtexter. De senare är 
inte sällan okunniga, vilseledande och i något 
fall otillåtligt enfaldiga. Det går att göra en 
lång lista, men låt oss nöja oss med några 
exempel: 

"Bonniers 7" s. 218 återger en Torsham
mare och ett krucifix, vilka i bildtexten karak
täriseras som smycken och påstås härröra från 
samma grav. Detta för att illustrera, att man 
under missionsskedet "för säkerhets skull" 

förde med sig amuletter ur både den gamla 
och den nya religionen. Så skedde förvisso, 
men de båda föremål, som skall verifiera den
na sanning, kommer i verkligheten från helt 
skilda platser. Tolv sidor tidigare i samma 
band har en av Historiska museets bronsfibu-
lor förvandlats till ett bältesspänne av guld. 

"Bra Böcker 5 " s. 229 uppfattar Viklau
madonnan som gotisk och i band 6, s. 82, 
finns ett väl reproducerat utsnitt ur den Al
bertus Pictor-målning i Härkeberga kyrka, 
som återger de gammaltestamentliga scener
na med mannaregnet och Moses som slår 
vatten ur klippan, bilder med eukaristisk syft
ning, som dock här får illustrera ett kapitel 
om "Godssystem och lokalherradöme på kon
t inenten," och som försetts med bildtexten: 
"Konsumt ion av jordbruksprodukter i Sveri
ge omkring 1480". 

Även beträffande bilder och bildtexter har 
förlagen förfarit på samma sätt. Finns det då 
inga skillnader? J o , priset. "Bonniers" kostar 
mellan 225 och 250 kr. per band, "Bra Böc
ker" mindre än hälften. Den senare har där
till en mer vårdad utformning med högre 
papperskvalitet, bättre bindning och långt 
fler färgbilder. Outgrundliga är de lagar som 
styr prissättningen! 

Lennart Karlsson 
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Lena Thunmark-Nylén, Vikingatida dosspännen 
— teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering. Aun 
4. Akad. avhandl . Uppsala 1983. 146 s. ISBN 
91-506-0409-0. 

I monografin Vikingatida dosspännen — teknisk 
stratigrafi ock verkstadsgruppering har Lena 
Thunmark-Nylén gett sig i kast med en före
målsgrupp rik på typologiska element. När 
H a n n a Rydh 1919 behandlade detta ämne 
delade hon upp materialet i tre stora "huvud
serier" som hon sedan sorterade i enlighet 
med en montdiansk utvecklingstypologi. 
Också Thunmark-Nylén konstruerar serier 
men basen för dessa är en avancerad tillverk-
ningstypologi. Som utgångspunkt för denna 
typologi använder hon det faktum att spänne
na är gjutna och för tillverkning av gjutfor
men har man använt en vaxmodell. Skälet för 
det ta är att spännena nästan undantagsvis är 
tillverkade med överskärningar dvs. den slut
giltiga gjutformen har varit sluten och måste 
slås sönder för att man ska kunna ta ut det 
fardiggjutna föremålet. Författaren urskiljer 
vad hon kallar en teknisk stratigrafi som be
står av en originalmodell på vilken formats 
mellangjutformar i vilka gjutits den vaxmo
dell som den slutgiltiga gjutformen byggts 
runt . Först sedan vaxet smälts ut kan den 
slutliga gjutningen av spännet ske. Från origi
nalmodellen har man kunnat göra flera mel
lanformar och Thunmark-Nylén föreslår 
också att man gjort s.k. eftermoddler dvs. 
man har gjutit flera vaxmoddler i mellanfor
marna och använt ett dylikt vaxspänne för att 
forma nya mellanformar. I samband med det
ta har man kunnat göra retuscheringar och 
efterbearbetningar på vaxmodellen varvid en 
rik variation kan uppstå på gjutna spännen 
även om de utgått från samma originalmo-
d d l . Genom att jämföra detaljer på de olika 
spännena urskiljer Thunmark-Nylén härige
nom en intern tillverkningskronologi. Således 
är spännen baserade på eftermoddler, (på 

grund av formlerans krympning), 3—3,5 % 
mindre än spännen producerade direkt efter 
originalmodellen. Spännen som har likstora 
ornament men ändå visar differenser i detal
jer tolkas som exempel på användningen av-
renoverade vaxmoddler. Thunmark-Nylén 
inför beteckningen fason för en spännegrupp 
vas tekniska ursprung är gemensamt medan 

fraktion betecknar alla de olika varianter som 
kan uppstå från samma originalmodell. Att 
tillverkningsstratigrafin kan vara en ganska 
omfattande procedur framgår av de många 
schema som redovisas över fraktionernas in
bördes förhållande (jfr fig. 1). Bakom denna 
redovisning, som sammanlagt gäller 685 
spännen uppdelade i 53 fasoner med många 
fraktioner, ligger ett otroligt detaljarbete. 
M a n kan inte annat än uttrycka en odelad 
beundran för denna arbetsprestation. Att 
denna detaljgranskning gett viktiga nya kun
skaper visar bearbetningen av reparationer 
och utbyten av nålar och nålfästen. Härige
nom kan författaren påvisa att en mycket stor 
del av spännebeståndet behövt repareras vid 
ett eller t .o .m. flera tillfallen. Som påpekas 
antyder detta att brukningstiden varit lång 
och ger också belägg för att de dosformiga 
spännena på Gotland utgjort en dyrbarhet, 
dvs. varit det vikingatida praktspännet. 

Det är ett riktigt grepp att sortera spännena 
efter en tillverkningstypologi, men jag känner 
mig inte helt övertygad om att den typologi 
som Thunmark-Nylén urskiljt till alla delar är 
rättvisande. Detta innebär inte att den fason
indelning som upprättats inte håller, men 
däremot är jag tveksam inför det omständliga 
tillverkningsschema som framlagts. Thun
mark-Nylén har utgått ifrån förutsättningen 
att all gjutning skett enligt "cire perdue". 
Men som redan Maryon framhöll 1956, har 
sannolikt den största delen av gjutformarna 
från "barbarfolken" varit s.k. piecemoulds, 
dvs. styckeformar. Både i kinesiskt och ro
merskt bronshantverk är denna teknik väl be-
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O M - . MF 

Teknisk stråt 
c:l—>c:2—*c:'. 
c:l—»c:5—*c:t 

-» VS -» GF - . Sp 

-» VS -« MF -» EM -» MF p VS — GF -» Sp 

U EM - . MF r - VS -» GF — Sp 

L EM - . MF - . VS 

— VS -> MF - . EM — MF p VS — GF — Sp 

L EM — MF — VS - . GF - . Sp 

-» VS - . MF - . EM - . MF | - VS -» GF -» Sp 
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igrafi: 
\-*c:A 
> Fig. 23. Schema över fraktionernas inbö 
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c:l 

c:2 

c:3 

c:4 

c:S 

c:6 

c:7 

c:8 

Fig. 1. Exempel på gjutstratigrafi enligt Thunmark-Nylén. 

lagd (jfr Maryon 1956, s. 478). Det förefaller 
mig sannolikt att större delen av fragmenten 
av gjutformar som påträffats i Norden, inte 
minst på H d g ö , är just styckeformar. Ett ka-
rakteristikum för styckeformar är nämligen 
att man omger dessa med ett yttre lager av 
formlera som håller formstyckena i läge. Det
ta ytterlager kan iakttagas på många Helgö-
formar (t.ex. Excavations at Helgo IV, Pl. 1, 
R196). I andra fall är formstyckena så små 
och tunna att de endast utgör själva stycke
formen, som lossnat från ytterskiktet. 

I motsats till kinesiska styckeformar (jfr 
fig. 2) är de nordiska formstyckena inte sam
manfogade medelst tappar utan de fästes en
dast av den omgivande formleran. Detta är 
sannolikt förklaringen till att de nordiska 
gjutformarna i allmänhet ej uppfattats som 
styckeformar. I moderna styckeformar är de 
enskilda formdelarna löstagbara, bl.a. bero
ende på att man använder formarna flera 
gånger. Den största fördelen med tillverk
ningen av enskilda formstycken är emellertid 
at t man kan foga samman delar med över
skärningar. För monteringen av formdelarna 
måste man hålla en öppning kvar ända tills 
formen är komplett. Denna sista öppning är 
ofta den som bär ingjötet och bildar två form
halvor. Jus t här har man också i det nordiska 
fyndmaterialet belägg för en sammanfogning 
medelst tappar. Men som bl.a. påpekas av 
Brinch Madsen (1984 s. 34) förslutes även 

denna öppning medelst formlera. När formen 
sedan öppnas sker detta som regel vid denna 
skarv och härvid har den allmänna föreställ
ningen uppkommit att de nordiska gjutfor
marna (som högst) består av två delar. 

Ett karakteristiskt drag för de dosformiga 
spännena, som redan Oldeberg påpekade 
(1943) är att de är gjutna över en kärna, dvs. 
har en tom innertrumma. Ett viktigt drag är 
at t bronsväggen på t rummans innersida ofta 
har mycket tydliga tygavtryck samtidigt som 
innersidan följer översidans mönster dvs. har 
förhöjningar där översidan har kaviteter. J ag 
har ett intryck av att man för tillverkning av-
kärnan har använt en grundmodell. T. ex. har 
många av Thunmark-Nyléns D:fasoner haft 
en kärna som visar nära överensstämmelse 
med fyra ovala fördjupningar. Jag föreställer 
mig att det är på en dylik kärnmodell som 
man successivt byggt upp det mönster som 
karakteriserar spännet. Och härvid har man 
använt den teknik som Theophilus (här an
förd efter Hawthorne & Smith 1963 s. 135) 
beskriver i samband med tillverkningen av ett 
rökelsekar. Detta formas först som en lerkär
na. "When you have prepared a number of 
smooth wax slabs, sit near the fire and cut 
them up into piéces corresponding to the spa-
ces you have cut on the clay(core) of the 
censer" . . . Theophilus beskriver sedan hur 
man individuellt ornamenterar dessa vaxski-
vor och fäster dem i läge för att därefter täcka 
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Fig. 2. Kinesisk styckeform. Efter Maryon 1959. 

modellen med lera. För de dosformiga spän
nena har ett avtryck av ett vaxfält bildat styc
keformen. Brinch Madsen redovisar i sam
band med sin bearbetning av gjutformarna 
från Ribe (1984 s. 92f.) en intressant hypotes 
(ursprungligen framlagd av Ternbach 1970 i 
samband med diskussion av de skytiska guld
fynden) där man använder den först tillverka
de gjutformen för att i den göra tunna vax-
avtryck. Dessa avtryck förstärkes med textil. 
När dessa vaxmoddler sedan användes för 
tillverkning av gjutformar skulle de textilav
tryck bildas, som ovan berörts. Det är möjligt 
at t man i vissa fall förfarit på detta sätt men 
det är ingen generell förklaring för textilav
trycken. 

Min iakttagelse (Arrhenius 1973) att textil-
avtrycken framför allt utmärker tunnskaliga 
bronser förefaller vara korrekt, men det finns 
några mycket viktiga undantag. Således har 
j ag förgäves sökt efter tygavtryck på de 
genombrutna överskållorna till de ovala 
spännbucklor där underskållorna ofta har dy
lika. Därför är jag benägen att tro att skälen 
för att använda sig av textil i samband med 
gjutning inte bara har med godstjocklek att 
göra, dvs. det finns olika metoder för att er
hålla ett tunt gods. När man skulle göra över-
skållan till en oval spännbuckla hade man ju 
redan tillgång till en modell, nämligen den 
färdiggjutna underskållan. På denna kunde 
man lägga på en tunn vaxskiva i vilken man 
kunde skära eller stämpla ut de önskade orna

menten. Theophilus påpekar just att man ska 
kavla ut vaxet till tunna skivor och Thun
mark-Nylén framhåller möjligheten av att 
man kopierat fält från metallsmycken genom 
att lägga på tunna genomlysliga vaxskivor 
och skära efter det underliggande mönstret. 
Exemplet med de ovala spännbucklornas 
överskålla visar i varje fall att textiliernas 
förekomst inte skall förklaras som en förstärk
ning för tunna vaxmoddler. Går man ut ifrån 
en tunn vaxplatta behöver man inte heller 
ytterligare tunna ut denna genom att pressa 
med en textil på baksidan såsom jag redovisa
de 1973. För att tillverka överskalen till de 
dosformiga spännena med deras mycket kraf
tiga relief måste man emellertid utgå från 
betydligt tjockare vaxskivor och då har det 
varit fördelaktigt att när formdelarna är färdi
ga kunna tunna ut vaxet med hjälp av en 
påpressad textil. Detsamma har gällt t.ex. 
underskållor till ovala spännbucklor av typ 
P51 där brättet och fälten ovanför detta krävt 
ett tjockare vaxlager som emellertid med för
del kunde tunnas ut mot skålens botten. 

J a g har med ovanstående försökt att visa 
at t tillverkningstekniken för de dosformiga 
spännena och andra spännen från samma tid 
sannolikt inte varit tekniskt skiljaktliga och 
at t de massiva vaxspännen som Thunmark-
Nylén föreställer sig kanske inte har existerat 
i någon större utsträckning. Framför allt vän
der jag mig härvid mot uppfattningen att 
man använt "cire perdue" i så stor utsträck
ning. Vax har nämligen med all sannolikhet 
varit oerhört dyrbart, jfr här Sandklefs (1937) 
och Vilkunas (1975) forskningar kring bisköt
sel och vax. Vax importerades främst från 
Baltikum och Östeuropa. Även om således 
Gotland har haft ett gynnat läge när det gäl
ler vax, så har man säkert värderat detta på 
samma sätt som övriga Europa. Medan man 
förlorar förhållandevis lite vax om man bara 
mjukgör det genom värme, så är förlusten 
betydligt större vid en äkta "cire perdue"-
process. 

J a g har också velat påpeka att det kan fin
nas kontakter mellan fasonerna genom att de 
kan gå tillbaka på en gemensam grundmo
dell. Detta förhållande stöder Thunmark-
Nyléns tes att de dosformiga spännena till 
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Fig. 3. En grundmodell av trä eller lera. På denna kunde 
man bygga upp tunna vaxfält med ornament, a. grund
modellen med fördjupningar karakteristiska for flera 
spännen i D:fasonerna. b. Vaxmodellen av överskalet 
under uppbyggnad, c. Overskalct av vax färdigt för styc
keformen. Modellen gjord efter Thunmark-Nylén fig. 11 
där djurornamenten sannolikt skurits på fri hand. I and
ra fall kunde fälten bestå av ett kopierat mönster som 
man t. ex. kunde erhålla genom att pressa en vaxskiva i 
en gammal styckeform eller en formkopia. d. Tvärsnitt av 
vaxmodellen. Innan styckeformen göres måste de enskil
da djurfigurerna förses med lerkärnor. 

största delen kommer från en verkstad. Men 
man bör då göra klart för sig att en verkstad 
under denna tid inte behöver innebära en ort. 
Man kan här hänvisa till den merovingiska 
guldsmeden och biskopen Eligius som verka
de åtminstone på 4 olika orter (jfr Arrhenius 
1985, fig. 101). Jag har i samband med min 
bearbetning av de merovingiska granat
smyckena (Arrhenius 1985, s. 96ff.) diskute
rat de förhållanden under vilka en guldsmed 
kan ha verkat och därvid framhållit behovet 
för guldsmeden att vara knuten till en distri
butör, som kan förse honom med råmaterial 
av olika slag. Distributören har i ett samhälle 
utan penningekonomi sannolikast hört hem
ma i en härskande överklass. I ett stam
samhälle, som det nordiska under denna tid, 
kan det vara hövdingen eller hans närmaste 
man. Att en guldsmed reste mellan de lokala 
hövdingarna är inte heller osannolikt. Härvid 
kunde han och hans lärlingar självfallet inte 
ha med sig en allt för stor packning. Enklare 
spännen såsom de av Anders Carlsson (1983) 
bearbetade djurhuvudformade spännena till
verkade man mer eller mindre direkt genom 
att använda ett bronsspänne som modell, 
medan man ifråga om de dyrbarare dosformi-

Fig. 4. Tre dosformiga spännen från Gotlands vendeltid. Efter Nerman 1969 (fig. 1390, 1391 och 1393). Storleksskill-
nadcn på mittfältet antyder här ett kopieringsförfarande där man motserkat krympningen genom breddning av 
ytterbården. En del andra mindre förändringar kan ha utförts direkt i gjutformen innan leran lorkal eller på en 
mellanmodell av vax. Skala 1:1. 
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ga spännena lade ner mera arbete på förmo
dellerna. 

De skilda hantverkstraditioner som Thun
mark-Nylén iakttagit är enligt min åsikt bara 
olika tillvägagångssätt baserade på olika 
praktiska knep och kan mycket väl ha prakti
serats i en och samma verkstad. Man behöver 
bara läsa Theophilus olika guldsmedsrecept 
för att förstå att skilda tekniker praktiserades 
jämsides med varandra. Kopiering i sig har 
sannolikt inte ansetts vara något förkastligt 
utan ett naturligt tillvägagångssätt under he
la järnåldern (jfr Arrhenius 1975) men man 
har självfallet velat undvika en alltför mar
kant krympning. Teknikerna härför är många. 
Vanligt var att successivt öka bården runt ett 
kopierat falt (jfr fig. 3, a -c , tre gotländska 
venddt idsspännen) . Man kan i den bearbet
ning som Thunmark-Nylén redovisar finna 
en rik uppsättning av knep och fmter som de 
vikingatida guldsmederna behärskade. Här
igenom ger det detaljstudium som Thun
mark-Nylén ägnat de dosformiga spännena 
från vikingatid oss en god inblick i ett vi
kingatida konsthantverk. Men den omsorgs
fulla redovisningen av detta källmaterial kan 
också hjälpa oss att bättre förstå det samhälle 
dä r dessa praktspännen skapades. 
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Greta Arwidsson & Gösta Berg, The Mäster
myr Find. A Viking Age Tool Chest from Gotland. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien, Stockholm 1983. 56 Sid. 19 fig. 
32 pl. ISBN91-7402-129-X. Pris kr 96:- . 

Im J a h r e 1936 wurde beim Pfliigen eines Fel-
des im Mästermyr, Kirchspiel Sproge, auf 
Gotland ein Werkzeugkasten mit zahlreiehen 
Geräten und Gegenständen angetroffen, der 
bis zum heutigen Tag ,,als der vidseitigste 
geschlossene Werkzeugfund Nordeuropas aus 
dem Fruhmit tdal ter gilt"1. Mästermyr 

(„Meistermoor") war bis zu den zwischen 
1902 und 1910 durcfigefiihrten Entwässe-
rungsarbeiten das gröBte Moorgebiet Got
lands; es lag im Grenzgebiet zwischen den 
Kirchspiden Sproge und Silte im Sudwesten 
der Insel. Der Fundort des Werkzeugkastens 
befand sich am nordwestlichen Rand des ehc-
maligen Moores, unweit siidlich der nach 
Hemse fiihrenden StraBe. Trotz Nachunter-
suchungen von M. Stenberger im Jahre 1937 
und von G. Arwidsson in den Jahren 1971 
und 1981 konnte die genaue Fundstelle im 
G d ä n d e nicht lokalisiert werden. 
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Die Publikation des bedeutenden Fund-
komplexes hatte Mårten Stenberger in Zu-
sammenarbei t mit dem Volkskundler und 
Ethnologen Gösta Berg (Nordisches Museum 
Stockholm), dem Geologen Gösta Lundqvist 
und dem Metallographen Sten Modin vorbe-
reitet und angekiindigt. Die zahlreiehen Auf
gaben, die Stenberger mit dem Ruf an die 
Universität Uppsala iibernahm, vereitelten 
jedoch dieses Vorhaben, in das umfangreiche 
archäologische Vergleichsstudien in Skandi
navien und auf dem Kontinent einbezogen 
werden sollten. Gliicklicherweise ubernah-
men nach dem Tode von Stenberger im Jahre 
1973 Greta Arwidsson und Gösta Berg die 
Betreuung der Veröffentlichung, die nun
mehr vorliegt; sie ersetzt mit der vollständi-
gen Dokumentation der Funde — Beschrei
bung (G. Arwidsson) in einem Katalog, Pho-
tos und Zeichnungen (M. Claréus und J . Ci-
rulis) im Text und Tafelteil — mehrere Vor-
und Zwischenberichte sowie Erwähnungen, 
die sich in der Literatur bis zum Jahre 1983 
finden2. 

Der Fundkomplex umfafh folgende Geräte 
und Gegenstände, die Arwidsson zu zwölf 
Gruppen zusammengefafk hat; vgl. S. 7 ff. 
und 55 f. (Sie seien fiir den deutschen Leser 
nochmals mit einzelnen Bezeichnungen auf
gefiihrt, da sie bislang iiberwiegend in schwe-
discher oder englischer Sprache beschrieben 
wurden; in Klammern Angabe der Unter-
nummern hinter der Inventarnummer 21592 
des Hauptkataloges im Historischen Museum 
Stockholm, Numerierung der Gruppen nach 
Rez.): 

I. Kasten, Eiche, mit SchloB, Beschlägen und 
Scharnieren aus Eisen (132, 13-16) 

II. Kette, Eisen (17) 

III. Handwaage, Eisen und Bronze (1) 

IV. Schlussel, Schlofiteile und Vorhängeschlösser 
Schliissel, Bronze und Eisen (2) 
Schlussel, Eisen, HolzgrifT(3) 
Zwei SchloBbeschläge, Eisen (4-5) 
Vier SchloBfedern, Eisen (6-9) 
Drei Vorhängeschlösser, Eisen, davon eines mit 
Zinn (?)legierung (10-12) 

V. Kessel, Eimer (?), Bratpfanne 
Bratpfanne, Eisen (18) 
Kessel, legiertes Kupfer (19) 

Kessel, legiertes Kupfer, Henkel, Eisen (23-24) 
Kesselfragment, Eisenblech (ohne Nummer) 
Henkel, Eisen (20) 
Bandförmiger Beschlag zu einem Eimer (?), Eisen 
(21) 
Henkel, Eisen (22), zu 21 (?) 
Henkel (?) fragment, Eisen (25) 

VI. Drei Glocken, Eisenblech, mit Doppelklöp-
peln, Eisen, Innenseiten mit Belag aus legiertem 
Kupfer (26-30) 

VII. Rost, mit Aufhängevorrichtung, Eisen (31) 

VIII. Holzbearbeitungs- und Grobschmiede(?)ge-
räte 
Vier Feilen, Eisen (32-35) 
Zwei Raspeln, Eisen (37-38) 
Messer, Eisen (39) 
Messerblatt (?), Eisen (40) 
Säge, Eisen, mit Holzgriff(42) 
Sechs Bohrer, Eisen (46-51) 
Schabeisen (54) 
Fragment eines Schabeisens (?) (55) 
Profileisen (Booteisen, Bootzieher) (57) 
Stemmeisen (58) 
MeiBel, Eisen (59) 
Zwei Äxte, Eisen (61-62) 
Zwei Dechsel (Querbeile), Eisen (63-64) 
IX. Grobschmiedegeräte 
Drei Hammer, Eisen (65-67) 
Treibhammer, Eisen (68) 
Drei Schlaghämmer, Eisen (69-71) 
Zangen, Eisen (43-44) 
Bogensäge (Bogenfeile), Eisen (36) 
Sägeblatt, Eisen (41) 
Blechschere, Eisen (45) 
Nietzieher (52) 
Poliereisen (53) 
Fiinf Ambosse, Eisen (72-76) 
Unterlagen, Eisen (77-78) 
Drei Stanzkissen oder unvollständige Zieheisen, 
Eisen (79-81) 
Nietstanz, Eisen (82) 
Gerät, MeiBel (2), Eisen (83) 
Stempelpunze, Eisen (84) 
Punzkissen, Blei (85) 
Nageldorn (86) 

X. Weitere Geräte und Gegenstände 
Feuerkratze (Glutkrahle), Eisen (60) 
Zwei Zugringe fur Ziehketten, Eisen (87-88) 
Zwei Zugringe fiir Ziehketten, Eisen (89-90) 
Runde Scheibe, Eisen (91) 
Zwei Dreieckständer, Eisen (92-93) 
Fragment eines Dreieckständers, Eisen (125d) 
Pfriem, Eisen (94) 
Stab, an beiden Enden spitz, Eisen (95) 
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Gerät, mit HolzgrifT und zweiklauigem Eisenstiick 
(96) 
Schreibgerät (?), Eisen, mit HolzgrifT(97) 
Vier Ringbeschläge, Eisen, zu den Bohrern (?) 
(98-101) 
Spatel, Eisen (102) 
U-förmiger Biigel, Eisen (103) 
Zwei längliche Geräte unbekannter Funktion, Ei
sen (104-105) 
Zwei Barren, Eisen (110-111) 
Zwei Wetzsteine, Schiefer (122-123) 

XI. Unbestimmbare Gegenstände und Fragmente 
Gegenstand, Eisen (56) 
Gegenstand, Eisen (106) 
Drei Nagel, Eisen (107-109) 
Hiilsenförmiger Beschlag, Eisen (112) 
Beschläge, ösen und Stäbe, Eisen (113-116, 118-
121, 124) 
Beschlag, Kupferblech (117) 

XII . Verschiedene Fragmente 
66 Fragmente, Eisen (Roheisen, Abfall) (125) 
15 Fragmente, Eisen (Roheisen, Abfall) (126) 
GuBkuchen, Zinn, legiertes Kupfer (127) 
Elchsprosse (128) 
Drei Stiicke, Holz (Ahorn) (129-131) 
Fragment eines Stiickes aus gezwirnten Lederstrei-
fen(133) 

— Neufund 1981: 
Axt, Eisen. Es känn nicht entschieden werden, ob 
die Axt zum Fundkomplex vom Mästermyr gehört. 

G. Arwidsson hat im AnschluB an den Kata
log eine knäppe und allgemdne Ubersicht 
iiber Werkzeugfunde im eisenzeitlichen und 
friihmittdalterlichen Mittel- und Nordeuropa 
gegeben, die es dem Leser ermöglicht, mit 
Hilfe der zitierten Literatur die Stellung des 
Fundes vom Mästermyr im Rahmen der hand-
werklichen Tradit ion und Entwicklung einzu-
grenzen. Sie hat bewuBt von der urspriing-
lichen Absicht Stenbergers Abstand genom
men, das Fundgut vom Mästermyr ausfiihr-
lich mit Horten, Gräbern und Siedlungen zu 
vergleichen, die ebenfalls Werkzeuge und Ge
räte erbracht haben. Inzwischen hat sich das 
wissenschaftliche Interesse an archäologi
schen Zeugnissen des Handwerks im alteuro-
päischen Bereich während der letzten Jahre 
sehr verstärkt, so daB es sicherlich nicht ein
fach sein durfte, eine griindliche Vergldchs-
studie unter diachronen und iiberregionalen 
Aspekten zu schreiben3. 

Zuletzt hat L. Thålin-Bergman die Funde 
vom Mästermyr ausfiihrlich analysiert4. 
Ebenso wie Arwidsson unterscheidet sie zwi
schen Geräten zur Holzbearbeitung und 
Schmiedegeräten. Zur ersten Gruppe rechnet 
sie Äxte (61-62), Querbeile (63-64), Bohrer 
(46—51) mit zugehörigen Ringbeschlägen 
(98-101) , Sägen (36, 40-42) , Schnddewerk-
zeuge (39, 54, 55, 57, 58, 59) und Raspeln (35, 
37). Diese Werkzeuge könnten beim Haus-, 
Boots- und Wagenbau, weiterhin bei der 
Herstellung von GefäBen und Behältern 
(Truhen, Fässer), schlieBlich bei der Orna
mentierung von Holzplanken (Ritzdekor, 
Profilierung) verwendet werden. Abweichend 
davon zählt Arwidsson zwei Sägen (36 und 
41) zu den Schmiedegeräten; die Bogensäge 
(41) känn nach Thålin-Bergman sowohl bei 
der Holz- wie auch bei der Metallbearbeitung 
verwendet worden sein, schlieBlich auch beim 
Sägen von Knochen oder Horn (vgl. Elch
sprosse, 128). Unterschiedlich ist die Anspra-
che folgender Geräte: (40) Messerblatt (?) 
nach Arwidsson, Sägenblatt nach Thålin-
Bergman; (55) Fragment eines Schabdsens 
nach Arwidsson, unter dieser Nummer hat 
Thål in-Bergman das von Arwidsson unter 
(58) aufgefiihrte , ,S temmdsen" beschrieben; 
(58) , ,Stemmeisen" nach Arwidsson, nach 
Tåhlin-Bergman ebenfalls ,,Stemmeisen", 
das nach der Abbildung (Abb. 5 : 1 5 ) jedoch 
mit (59) nach Arwidsson identisch ist; (59) 
, ,MeiBel" nach Arwidsson; (35) Feile nach 
Arwidsson, Raspet nach Tåhlin-Bergman; 
(38) Raspel nach Arwidsson, Feile nach 
Thålin-Bergman. Die Feilen rechnet Arwids
son zu den Holzbearbeitungs- und Grob-
schmiede(?)geräten, Thålin-Bergman fiihrt 
sie, da sie noch weitere Verwend ungs mög
lichkeiten haben, unter ihrer Gruppe ,,iibrige 
Gerä t e" auf. Hier ergeben sich offensichtlich 
Unsicherheiten in der genauen Bezeichnung 
und Zuweisung. 

Unter den Schmiedegeräten fiihrt Thålin-
Bergman Hammer (65—71), Schmiedezange 
(44), Blechschere (45), Ambosse (72-76), 
Durchschlagambosse (77—78), Durchschläge 
(104-105) — vermutlich zur Herstellung von 
Holmlöchern bei Äxten (bei Arwidsson. unter 
,,Weitere Geräte und Gegenstände" angege-
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ben) —, Nageldom (86), Döpper oder Niet-
stanz (82) und Nietzieher (52) auf; die Geräte 
dienten zu Grobschmiede- und Blecharbd-
ten. Feinschmiedetätigkeit ist nach Tåhlin-
Bergman durch eine BarrenguBform (56) fiir 
Kupfer-, Blei- und Zinnlegierungen belegt — 
Arwidsson fiihrt sie unter der Kategorie un-
best immbare Gegenstände und Fragmente 
auf —, weiterhin durch Spatel (102) — 
Arwidsson nennt ihn unter der Kategorie 
„Weitere Geräte und Gegenstände" —, Putz-
oder Lötdsen (53) sowie Stempelpunze (84), 
zugehöriges Punzkissen (85) und kleine 
Zange (43). Unvollständige Werkstiicke sind 
offenbar die Stanzkissen oder Zieheisen 
(79-81) . 

Einer dritten Kategorie von vidseitig ver-
wendbaren Geräten — fur die Bearbeitung 
von Holz, Metall, Knochen und Horn und 
fiir andere Zwecke — fiihrt Thålin-Bergman 
folgende Gegenstände zu: Feilen (32-35), 
Pfrieme (94-95), Brenndsen (96), Ritzgerät 
(97) — nach Arwidsson möglicherweise ein 
Schreibgriffel5 — und schlieBlich Wetzstdne 
(122-123); vgl. Arwidsson, Gruppe X. 

Von den Geräten setzt Thålin-Bergman die 
Gegenstandsgruppen ,,Produkte und Rohma-
terial" sowie ,,Eisenbarren und Werkstattab-
falle" ab . Zur ersten bemerkt sie einldtend: 

Zusammen mit den Werkzeugen ist eine Fulle wei-
terer Gegenstände gefunden worden, von denen 
manehe bereits bei der Hortniederlegung in mehr 
oder weniger beschädigtem Zustand oder unvoll-
ständig waren. Es gibt hier gewisse Schwierigkei
ten bei dem Versuch zu unterscheiden, was als 
Werkzeug oder technisches Hilfsmittel, was als 
Produkt und was als Rohmaterial anzusehen ist. 
Man muB auch däran erinnern, daB ein geschick-
ter Handwerker damals wie heute seine eigene 
Werkzeugausriistung selbst verfertigte*. 

Zum Rohmaterial rechnet sie den Eisenrost 
oder Feuerkorb (31), die Feuerkratze (60), 
die Handwaage (1) und die Kupferkessel 
(19-20, 23-24) — vgl. Arwidsson, Gruppen 
I I I , V, V I I , X —, zu den Fertigprodukten 
hingegen die Schlussel, SchloBteile und Vor
hängeschlösser (2 -3 , 4 - 5 , 6-9, 10-12), die 
Glocken (26-30), möglicherweise die Kette 
(17), die dreieckigen Eissporen (92-93) — 
von Arwidsson als Ständer oder Gestelle fiir 

Schmelztiegel gedeutet —, die zwei Zugring-
paare fur Ziehketten vierrädriger Wagen 
(87-90) sowie einen Nabenschutz (91) und 
eine Nabenhiilse (112); vgl. Arwidsson Grup
pen I I , IV, VI , X und X I . Die letzte Gruppe 
setzt sich nach Thålin-Bergman aus Eisen-
barren vom Typ Mästermyr (110—111) und 
Werkstattabfällen in Form von fragmentier-
ten Eisenkesseln und Stangendsen (126—127) 
und einer Bratpfanne oder eines Broteisens 
(18) zusammen; vgl. Arwidsson Gruppen V, 
X, X I I . 

Ausgewählte Stiicke des Fundkomplexes 
vom Mästermyr hat G. Berg unter Heran-
ziehung mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Vergleichsmateriales ausfiihrlich behandelt: 
Eichenkasten, Schlösser, Kette, Eisenrost, 
Glocken, Kessel, Pfanne, Handwaage, Zug
ringe; zu den Schmiede- und Zimmermanns-
geräten hat er zusammenfassend Stellung 
genommen. Bemerkenswert ist seine Mei
nung, daB die drei etwa 25 cm hohen Glocken 
als Kultgegenstände zu betrachten sind, die 
vermutlich bei Prozessionen in der Missions-
oder friihen Christianisierungszeit eingesetzt 
wurden7 . Demnach bieten sie einen chronolo
gischen Hinweis auf die späte Wikingerzeit 
oder das friihe Mittelalter. Ziir gleichen chro
nologischen Einordnung kommt G. Arwids
son in dem Kapitel iiber ,,Das Alter des Fun
des" , wobei sie Schlussel, Schlösser und 
Punzmarken als Indikatoren fiir eine Da
tierung in das 10.—11. Jahrhunder t heran-
zieht. L. Thålin-Bergman hat zusätzlich auf 
die späte Zdtstel lung der Barren vom Typ 
Mästermyr hingewiesen8. Eine dendrochro-
nologische Datierung der Eichenkiste steht 
noch aus. 

Arwidsson und Berg kommen, ebenso wie 
Thål in-Bergman, zu dem SchluB, daB der 
Hört aus dem Mästermyr die Ausstattung 
eines vidseitigen Handwerkers darstellt, der 
iiber Fertigkeiten des Zimmermanns, Grob-
und Feinschmieds sowie des Knochen- und 
Hornbearbeiters verfiigte und seinen Tätig-
keiten als mobiler Handwerker (,,gångande 
gärningsman" nach Berg) nachging. Nach wie 
vor bleiben die Fundumstände umstritten. 
Dem Gutachten des Geologen G. Lundqvist 
zufolge war die Kiste mitsamt dem Fundgut 
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am Rande eines Moores — und nicht eines 
Sees — deponiert (S. 45). War es ein Ver-
steckhort, die Ladung eines verungliickten 
Bootes oder auf Eis fahrenden Wagens? War 
es ein Opferhort oder die fiktive Grabausstat-
tung eines christlichen Besitzers? Diese und 
vide andere Fragen9 ergeben sich bei der 
Auswertung dieses bedeutenden Fundes, 
ohne daB sie vorerst beantwortet werden kön
nen. Die Grundlagen fiir die zukiinftige Dis
kussion haben G. Arwidsson und G. Berg mit 
der vorziiglichen Dokumentation des Fund-
komplexes geschaffen. Abgesehen von einigen 
Liicken im Literaturverzeichnis (zum Bei
spiel S. 37: Arrhenius 1963 und 1972; S. 27: 
Robillard 1965 u.a.) fehlt nach meiner Mei
nung nur eine Einordnung des Fundes in die 
wikingerzeitliche Siedlungslandschaft der nä-
heren Umgebung, wie sie sich aus der Vertei-
lung der Hörte, Gräber, Siedlungen und 
Einzelfunde ergibt. 

'L. Thålin-Bergman, Der wikingerzeitliche Werkzeug-
kasten vom Mästermyr auf Gotland. In: H. Jankuhn, W. 
Janssen, R. Schmidt-Wiegand u. H. Ticfenbach (Hrsg.), 
Das Handwerk in vor- undfruhgeschichtlicher Zeit 2, Archäolo
gische und philologischc Beiträge. Abhandl. Akad. Wiss. 
Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 3, 123 (Göttingen 1983) S. 194. 
2Zuletzt mit Hinweisen auf ältere Literatur: Thålin-
Bergman (wie Anm. 1) 193—215; dies., Järn och järnsmi
de för hemmabruk och avsalu. In: I. Jansson (Hrsg.), 
Gutar och vikingar. Historia i fickformat (Stockholm 1983) 
S. 255-280. 
3Vgl. die verschiedenen Beiträge in: Jankuhn u.a. (wie 
Anm. 1); Offa 40, 1983 (Beiträge des Internationalen 

Symposiums zur vor- und friihgeschichtlichen Eisenge
winnung, Akademie Sankelmark 1980). — U. Koch, Die 
Metallfunde der friihgeschichtlichen Perioden aus den 
Plangrabungen 1967-1981. Der Runde Berg bei Urach 5. 
Heiddberger Akademie der Wissenschaften, Kommis
sion fiir Alamannische Altertumskunde Schriften 10 
(Heidelberg 1984); H. Matthäus, Untersuchungen zu 
Geräte- und Werkzeugformen aus der Umgebung von 
Pompei. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 65, 
1984, S. 74-158; W. Meier-Arendt u.a., Ein Verwahr
fund des 4. Jahrhunderts aus dem Königsforst bei Köln. 
Bonner Jahrbucher 184, 1984, S. 335-477; E. Munksgaard, 
A Viking Age Smith, his Tools and his Stock-in-Trade. 
Offa 40, 1984, S. 85-89; B. Leth-Larsen, Sdected Objects 
from the Stock of Tjele Smith. Ebd. S. 9 1 - % ; S. Sievers, 
Die Kleinfunde der Heuneburg: die Funde aus den Gra
bungen von 1950-1979. Heuneburg Studien 5 ( = Römisch-
Germanische Forschungen 42) (Mainz 1984). 
4Vgl. Anm. 1. 
5Zu friih- und hochmittdalterlichen Schrcibgriffeln vgl. 
A. Gralimann, Wachstafel und Griffel. In: Aus dem Alltag 
der mittelalterlichen Sladt. Hefte des Focke-Museums 62 
(Bremen 1982) 21 HT.; R. Dieckhoff, Schreibutensilien. 
In: Omamenta Ecdesiae, Kunst und Kunstler der Romanik, 
Kalalog I (Köln 1985) S. 285 ff. mit Abb. 
Thälin-Bergmann, (wie Anm. 1) S. 205. 
7Zu Glocken und Glockenfragmenten aus Haithabu vgl. 
H. Drescher, Glockenfunde aus Haithabu. In: K. Schiet
zel (Hrsg . ) , Berichte iiber die Ausgrabungen in Haithabu 19 
(Neumunster 1984) 9-62; zu Glockenfragmenten aus Ol
denburg vgl. K. W. Struve, Starigard — Oldenburg. 
Geschichte und archäologische Erforschung der slawi
schen Fiirstenburg in Wagrien. In: 750 Jahre Sladtrechl 
Oldenburg in Holstein (Oldenburg 1985) S. 168 f. 
"Thålin-Bergman (wie Anm. 2) S. 258 IT. mit Abb. 3. 
»Vgl. Thålin-Bergman (wie Anm. 1) S. 213IT. 

Michael Miiller- Wille 
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D-2300 Kiel 1, Västtyskland 

Harald Steinert, Tausend Jahre Neue Weit. Auf 
den Spuren der Wikinger in Grönland und Amerika. 
Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1982. 
256 s. ISBN 3-421-06113-0. Pris DM 34. 

Harald Steinert, der seit mehr als drei Jahr-
zehnten als sdbständiger Wissenschafts-
journalist tätig ist und in zahlreiehen Beiträ
gen iiberregionaler Tages- und Wochenzei-
tungen vorwiegend naturwissenschaftliche 
Forschungsergebnisse, zugleich aber auch ar

chäologische Entdeckungen und Forschun
gen fiir ein gröBeres deutschsprachiges Publi-
kum dargestellt hat, ist in einer zusammen-
fassenden Ubersicht den Spuren der Wikinger in 
Grönland und Amerika nachgegangen, soweit sie 
sich nach archäologischen und schriftlichen 
Zeugnissen verfolgen lassen. Im Mittelpunkt 
der Betrachtung stehen die Siedlungsgebiete 
an der sudlichen Westkiiste von Grönland, 
deren Landnahme nach Aussage der mittel
alterlichen schriftlichen Quellen Erik der 
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Rote von Island aus mit der ersten Begehung 
im Jahre 982 und der Ubersiedlung einer 
gröBeren Anzahl von Familien und ihres Be-
sitzes im Jahre 985 oder 986 einleitete. Uber 
mehr als vier Jahrhunderte vermag man die 
Geschichte dieses am Rande der ökumene 
gelegenen Siedlungsberdches in groben Um-
rissen nachzuvollziehen, den Steinert als 
,,Alt-Grönland" bezeichnet. Dieser Begriff, 
der mit der von Island und Norwegen ausge
henden Besiedlung des Mittelalters verkniipft 
ist, durfte allerdings nicht recht geeignet sein; 
sind doch derzeit mindestens sechs Einwan-
derungen eskimoischer Bevölkerungen aus 
dem Norden Amerikas und Kanadas vor Be
ginn der Neuzeit zu belegen, auf deren Be-
siedlungsgebiete man ebenfalls die Bezeich
nung Alt-Grönland verwenden konnte. Die 
im neueren dänischen Schrifttum geläufige 
Benennung ,,Norrön Grönland" oder ,,norr
one gronlaendere" (westskandinavisches oder 
westnordisches Grönland) trifft den Tatbe-
stand besser. 

Steinert hat in mehreren kleinen Kapiteln 
auf anschauliche und sprachlich elegante Wei
se verschiedene Aspekte der mittelalterlichen 
Siedlungsgemeinschaften im Siidwesten 
Grönlands beschrieben, deren Hofstellen in-
zwischen von mehr als 300 Plätzen in 0ster-
bygd, ,,Mdlembygd" und Vesterbygd be
kannt sind: Landnahme, Schiffart und Fahr
ten nach Vinland, Christianisierung und 
Staatsbildung, Wirtschaft und Leben auf den 
Höfen, kirchliche Organisation, Verödung 
und ihre möglichen Griinde. Besonderes Ge
wicht hat er auf die ökonomischen Verhäll
nisse gelegt und die einzelnen Formen wie 
Weide- und Wiesenwirtschaft mit Meliora-
tion in Gestalt von Bewässerungsanlagen 

(Brattahlid, Gärdar), Almbetrieb, See- und 
Landjagd sowie Eisengewinnung und -verar-
beitung, schlieBlich gelegentliche Versuche 
von Getreideanbau dargestellt. Die Literatur-
liste bietet jedem Interessierten den Zugang 
zum Fachschrifttum. 

Gleichzeitig mit dem Buch von Steinert er-
schien in zweiter und gänzlich umgearbeite-
ter wie auch erweiterter Auflage Knut J. 
Kroghs Erik den Rudes Grenland (National
museets Forlag, Kopenhagen 1982, zwei-
sprachig, Grönländisch und Dänisch; erste 
Auflage 1967) — ebenso wie Steinerts Dar
stellung anläBIich der eintausendjährigen 
Erinnerung an Eriks erste Begegnung mit 
Grönland im Jahre 982. Wie Steinert wendet 
sich der mit Grönland eng vertraute Archä
ologe Krogh an ein breiteres Publikum sowohl 
in Grönland als auch in Nordeuropa; in acht 
mit zahlreiehen Bildern und Karten ver
sehenen Kapiteln berichtet er iiber die Land
nahme, Einfiihrung des Christentums, Be
völkerung, Form, Funktion und Wirtschaft 
der Höfe, Kirche und kirchliche Organistion, 
Bischofssitz und Tingstätte, Vinland und die 
nördlichen Jagdgriinde, schlieBlich iiber die 
wiisten Höfe und das Ende der mittelalter
lichen Besiedlung. 

Sagentexte und Erzählungen wie auch 
Karten (1:250000) iiber die ehemaligen 
Siedlungsgebiete mit Eintragung der einzel
nen im Gelände identifizierten Hofplätze er-
gänzen den Text in sinnvoller Weise. 

Jedem, der sich mit dem fernen im 15. 
Jahrhundert untergegangenen Grönland 
europäischer Prägung beschäftigen will, seien 
beide Biicher empfohlen. 

Michael Muller-Wille 
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Numismatiska meddelanden XXXIII. Utgivna av-
Svenska Numismatiska Föreningen. 208 s., 
Stockholm 1983, ISBN 91-85204-07-2. Numis
matiska Meddelanden XXXIV. Utgivna av Sven
ska Numismatiska Föreningen. 232 s., Stock
holm 1983, ISBN 91-85204-08-8. 

En av våra äldsta kulturhistoriska tidskrifter, 
Svenska Numismatiska Föreningens Numisma
tiska Meddelanden, kunde 1983 fira sitt 110-års-
jubileum. Samma år fyllde riksantikvarie 
Bengt Thordeman, föreningens ordförande 
1935—1947, 90 år. Tidskriftens energiska re
daktion har påpassligt utgivit två innehålls
rika volymer med anledning av de båda jubi
leerna. 

Volym XXXIII är tillägnad Bengt Thor
deman. Thordeman, som var chef för Kungl. 
myntkabinettet 1933-1946, har bakom sig en 
omfattande numismatisk produktion, bl.a. 
rörande Sveriges medeltidsmynt. Inom den 
internationella numismatiken är han mest 
känd för sina studier över myntfyndens sam
mansättning i förhållande till myntprägling
ens storlek. Det var det bekanta Lohefyndet, 
hittat 1937 vid Lilla Nygatan i Gamla stan i 
Stockholm, som riktade Thordemans upp
märksamhet på den lagbundenhet i myntfyn
dens sammansättning, som sedan kommit att 
kallas Lex Thordeman. Lohefyndet är med sina 
18 217 silvermynt, det yngsta präglat 1741, 
tillsamman med Styrafyndet (ca 25 000 me
deltida brakteater) och Västeråsfyndet (ca 
16 200 hd- och halvörtugar från Sturetiden) 
Sveriges största myntfynd. Genom en omfat
tande statistisk bearbetning av såväl Lohe
fyndet som ett antal andra större myntfynd 
från nyare tid kunde Thordeman konstatera 
att myntpräglingens storlek, sådan den fram
går av mynträkenskaperna, vanligen avspeglas 
i fynden. År med obetydlig myntning är svagt 
representerade i myntfynden och omvänt. För
utsättningen är dock att mynten tillhör samma 
myntsystem och är samlade inom ett område 
där mynten varit giltigt betalningsmedel. Den
na lex Thordeman, utarbetad med ledning av 
årtalsförsedda mynt, har naturligtvis stor bety
delse när det gäller studiet av myntproduk
tionen under äldre tider, då både årtal och 
uppgifter om myntningens storlek saknas. 

Thordemans studie publicerades på engel
ska i Numismatic Chronicle 1948. "Löneskatten, 
en studie i numismatisk metodik", är en 
svensk översättning av Thordemans viktiga 
artikel, utförd av Eva och lan Wiséhn och 
genomsedd av författaren. Den inleder Numis
matiska Meddelanden XXXIII. Numismatic 
Chronicle är inte lätt åtkomlig. Att artikeln 
nu finns att läsa även i en svensk tidskrift 
måste hälsas med tillfredsställelse av alla in
tresserade. 

Joan Fagerlies kända arbete, Lale Roman 
and Byzantine solidi found in Sweden and Denmark, 
publicerades 1967. Fagerlies katalog innehål
ler beskrivningar av de 759 solidi (av totalt 
883) som är bevarade eller utförligt beskriv
na. Vid en inventering av solidi i Historiska 
museets utställning och i Kungl. myntkabi
nettets samlingar kunde Ulla Westermark 
identifiera ytterligare 8 av de saknade exem
plaren. Dessutom har 21 nya fyndmynt till
kommit, inte minst genom RAGU:s och Maj
vor östergrens systematiska undersökningar 
av äldre gotländska fyndplatser. Men Ulla 
Westcrmarks artikel, "Solidi found in Sweden 
and Denmark after 1967", ger mycket mer än 
en noggrann beskrivning av det nya solidima-
terialet. Åtskilliga solidi är att hänföra till 
gruppen imitationer. Westermark tar bestämt 
avstånd från tanken att vissa solidiimitationer 
skulle vara utförda i Skandinavien och hänvi
sar till stämpelkopplingar med solidiimitatio
ner i östeuropeiska fynd. Limes vid Donau är 
ett tänkbart präglingsområde för imitationer
na. Westermark tar även upp frågan om för
hållandet mellan importen av denarer och 
solidi — i åtskilliga fynd förekommer som 
bekant denarer och solidi tillsamman. Nya 
forskningsresultat synes visa att denarerna 
importerades till Skandinavien i starkt nersli
tet skick, kanske århundraden efter präglings
tiden (Lennart Lind i Studien zu Fundmiinzen 
der Antike 1, 1979). En naturlig förklaring till 
förekomsten av blandade fynd är följaktligen 
att de båda myntgrupperna mycket väl kan 
ha importerats samtidigt. 

Numismatiken är en stabil vetenskap. 
Grundad på objektivt registrerbara data, som 
inskrifter, vikt, metall, stämpelkopplingar, 
har numismatiken i stort sett varit förskonad 
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från ideologiska modeväxlingar samtidigt 
som den genomgått en snabb utveckling. Fle
ra närliggande vetenskaper, t.ex. arkeologi, 
har ett mera utsatt läge. Alla minns 70-talets 
" n y a " arkeologi med dess importerade mode
ord, kvasifilosofiska utläggningar och nedvär
dering av fornsaks- och fornminneskänne-
dom. Omisskännliga spår av denna "flummi-
g a " riktning finns i bidragen av de båda ar
keologerna Ola Kyhlberg och Frands Her
schend, "Solidus. Metodologiska studier i 
400- och 500-talens myntskatter", respektive 
"Solidusvikt". Kyhlberg har flera intressanta 
idéer och hans slutsats, att de svenska och 
danska solidifynden i första hand speglar för
hållanden på kontinenten, är sannolikt riktig. 
Kyhlberg är inte den förste som hävdat en 
sådan åsikt. Men varför denna överdimensio
nerade matematisk-statistiska diskussion, 
som fördunklar mer än den klargör, och var
för alla dessa krångliga modeord? Vad som 
verkligen skulle behövas på detta område är 
en utvidgning och fördjupning av Fagerlies 
stämpelstudier, men en sådan undersökning 
kan göras med enkelt språk, rakt på sak. 
Herschends artikel kan närmast karaktärise
ras som ett yvigt kåseri kring det mycket svå
ra ämnet solidusvikt. 

I de svenska myntfynden från vikingatiden 
består de tre huvudkategorierna av islamiska, 
tyska och engelska mynt. Därtill kommer 
några mindre grupper, t .ex. bysantinska och 
skandinaviska mynt. Samtliga mynt beskrivs 
i serien Corpus nummorum saeculorum IX-XI qui 
in Suecia reperti sunt (förk. CNS) som dock inte 
kommer att avslutas på ytterligare ett par 
decennier. Vissa smågrupper har fått separa
ta monografier, av stort värde för det fortsatta 
publicerings- och forskningsarbetet. Vera 
Hatz beskrev 1965 de ungerska mynten i 
svenska vikingatidsfynd och Gert Hatz de 
böhmiska, tjeckiska och schweiziska mynten 
(1973, 1974 och 1979, se Numismatiska Medde
landen XXXIII, s. 55 not 4 -6) . Turen har nu 
kommit till Italien. I artikeln "Die italieni
schen Munzen in den schwedischen Funden 
der Wikingerzeit" förtecknar Vera Hatz 58 
italienska mynt ur 35 fynd. Därtill kommer 22 
mynt ur svenska fynd utan närmare fyndupp
gift. Tidsmässigt sträcker sig mynten från 

950-talet till slutet av 1000-talet. 52 av 80 
exemplar är präglade i Verona, resten i Pavia 
(24) och Milano (4). Förteckning över de 35 
svenska fynden, översikt av övriga fynd med 
italienska mynt i Skandinavien och på konti
nenten samt utförliga litteraturuppgifter 
kompletterar denna utmärkta minimonografi. 

Vid bearbetningen av alla de tre nyss 
nämnda stora myntkategorierna i CNS-mate-
rialet är urskiljandet av imitationer ett av de 
största problemen. Var är de mynt präglade, 
som liknar islamiska, tyska eller engelska ori
ginalmynt men som på grund av större eller 
mindre skillnader i inskrift, bild eller vikt 
måste vara imitationer? Att grova imitationer 
av engelska mynt framställts i Skandinavien 
har länge varit känt. Under senare år har 
arbetet med att urskilja imitationer av isla
miska mynt, t .ex. på Volga-bulgariskt områ
de, intensifierats. Men naturligtvis efterhär
mades även tyska mynt. Ca 40 % av mynten i 
de svenska fynden är tyska. Peter Berghaus' 
artikel "Nachahmungen Duisburger Miinzen 
des 11. Jahrhunder t s aus Skandinavien" pre
senterar en intressant grupp på 50 imitationer 
som delvis kan ha tillkommit i Skandinavien. 
De flesta imitationerna går tillbaka på förla
gor präglade antingen för Henrik III (1039— 
56) eller Henrik IV (1056-1106), alltså just 
den tid då dansk och norsk myntning fick en 
mera etablerad karaktär medan den äldsta 
svenska myntningen sannolikt upphört redan 
före Henrik I ILs tid. De flesta av de 50 Duis-
burgimitationerna kommer ur fynd från nu
varande Sverige, t.ex. 12 stämpelidentiska 
imitationer av Henrik I ILs yngre Duisburg-
denarer med krönt bröstbild. Tidigare har 
man antagit att dessa 12 mynt tillhör ett fynd 
från Borgeby i Skåne, inte långt från Lund. 
Vid förarbetet till CNS-seriens första Skåne
volym, CNS 3.1, visade det sig emellertid att 
det ursprungliga Borgebyfyndet förväxlats 
med ett annat skånskt fynd med okänd fynd
ort. Det är ur detta senare fynd som de 12 
imitationerna kommer. Berghaus' försiktigt 
framförda hypotes att dessa imitationer skulle 
kunna vara präglade i Skåne, snarast Lund, 
förefaller rimlig, även om fyndorten Borgeby 
måste lyftas ut ur diskussionen. Intressanta 
är också de tre imitationer som är präglade på 
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fyrkantig platt. T . p . q . för dessa mynt ligger 
så sent som 1056. Fyrkantig platt är vanlig på 
skandinaviska Ethdred-imitationer från sek
lets två första decennier. 

Den numera avlidne specialisten på anglo
saxisk mynthistoria och mångårige medarbe
taren i CNS-projektet, Michael Dolley, bidrar 
ti l lsammans med Brian Grover med artikeln 
" T h e 1981 Chelsea Reach (London) find of 
Second Hand pennies of ^Ethdrsed I I " . Arti
keln handlar om ett fynd bestående av 14 
exemplar av den mycket omdiskuterade Se
cond Hand-typen, av Dolley daterad till sex-
årsperioden sommaren 985—sommaren 991. 
Det nya fyndet är det enda som uteslutande 
består av Second Hand-pennies och utgör en
ligt Dolley det slutliga beviset på att hans 
datering är riktig. Det är naturligtvis beklag
ligt att omständigheterna under vilka detta 
viktiga fynd påträffades är ovanliga och svår
bedömbara . Mynten hittades av två pesoner 
när de "were 'walking' the mud at low tide on 
the northern side of the T h a m e s . . ." 
( X X X I I I , s. 86). Artikeln är skriven i Dolleys 
karaktäristiska stil med bibelcitat varvade 
med understatements, svåra att förstå för lä
sare som ej tillhört författarens närmaste om
givning. 

På Bårarps gård i Rävinge socken norr om 
Halmstad hittades 1932 drygt 200 mynt från 
1100-talet, liggande i rullar i en klippskreva. 
Bårarpsfyndet bearbetades för publicering 
först av Nils Ludvig Rasmusson, efter hans 
död 1973 av Georg Galster. Den som till sist 
fört den svåra uppgiften i hamn att stämpel
bes tämma och presentera "Bårarp-fundet 
1932. Et halländsk möntfund fra Svend Gra-
thes t id" , är den nuvarande chefen för Den 
kgl. Mont- og Medaillesamling i Köpen
hamn, Jörgen Steen Jensen. Svårigheterna 
beror på att de mycket bräckliga mynten nu 
till större delen består av fragment. 133 ex
emplar med kungabild och torn och inskriften 
SVEN D A N O R U M / R E X (Hauberg nr 3) 
har tidigare hänförts till Viborg. Jörgen Steen 
Jensen kan emellertid urskilja inte mindre än 
50 åtsides- och 56 fränsidesstämplar vilket 
innebär en mycket betydande utmyntning, 
osannolik på Jylland. Jensen föreslår i stället 
Lund, en myntort med stor kapacitet och ett 

fäste för Sven Grathes kungamakt. Ett annat 
resultat är omdatering av vissa norska mynt
grupper i fyndet till 1150-talet. Sven Grathes 
korta regeringstid, 1146-1157, gör Bårarps
fyndet till en viktig kronologisk hållpunkt. 
Bårarpsfyndet har lämnat cirkulationen se
nast 1157, enligt Jensen troligen ett par år 
tidigare. I fyndet finns ett exemplar av den i 
Östergötland, Småland, på Öland och Got
land så vanliga myntsort som går under be
teckningen Thordeman II och som numera 
anses vara präglad på Gotland. Genom Bår
arpsfyndet är det klarlagt att sådana mynt 
befann sig i cirkulation på fastlandet redan i 
mitten av 1100-talet. 

"övers ik t över fastlandsmyntningen ca 
1180—1250" är en resonerande komplettering 
till motsvarande avsnitt av Lars O. Lager-
qvists kända handbok över Sveriges medelti
da mynthistoria. Författare är Kenneth Jons
son. Jonsson drar fram en mängd nytt mate
rial och presenterar flera intressanta hypote
ser. Särskilt värdefull är hans systematiska 
genomgång av fynden, hans stampanalyser 
samt det rikliga bildmaterialet. Som exempel 
kan nämnas Jonssons bearbetning av ett gö-
taländskt fynd utan närmare känd fyndplats 
som kommit till myntkabinettet via Bror Emil 
och Hans Hildebrands kvarlåtenskap. Bland 
de över 2000 mynten finns 65 lejonbrakteater 
präglade i Lödöse i början av 1200-talet. 
Jonsson urskiljer 13 olika stampar vilka till
samman med 3 s tampar ur andra fynd visar 
at t Lödösemyntningen vid denna tid varit 
tämligen omfattande. Ett annat viktigt resul
tat är, att den skillnad mellan myntförhållan
dena i Svealand och Götaland som tidigare 
kunnat påvisas i fråga om senmedeltiden 
också har existerat under äldre medeltid: få 
fynd med huvudsakligen inhemska sorter i 
Svealand; många och stora fynd med både 
götaländska, svealändska och andra sorter i 
Götaland. 

Monica Golabiewski skriver om det stora 
fyndet från Lunna Sörgård i Hammars soc
ken, "Studie av 1300-talsbrakteater i ett de
påfynd från Närke". Under förra hälften av 
1300-talet är depåfynd med mynt mycket säll
synta i Sverige. Följden är att många kronolo
giska problem ännu återstår eftersom mynten 

Förmännen 81 (1986) 



142 Recensioner 

från denna tid helt saknar inskrifter. På 1350-
talet ändras bilden plötsligt. För den korta 
perioden ca 1354—början av 1360-talet har vi 
ett 20-tal fynd, de flesta bestående av braktea
ter med låg silverhalt. Många fynd är stora, 
men Hammarfyndet det i särklass största, 
med närmare 5000 mynt, de flesta tillgängliga 
för s tudium. Monica Golabiewski grupperar 
det väldiga materialet av låghaltiga strål
ringsbrakteater i huvudsak efter Lagerqvists 
ovan nämnda handbok men gör flera viktiga 
detaljstudier. Särskilt intressant är analysen 
av Lagerqvists grupp X X V I I I B 4 a, med 
krona utan bitecken. Inom denna grupp finns 
i Hammarfyndet 8 olika kronvarianter, illu
strerade med utmärkta teckningar av författa
ren. Även de andra brakteatsorterna analyse
ras omsorgsfullt. När det gäller utformningen 
av bokstäver, tecken och andra detaljer före
kommer snart sagt otaliga variationer i form, 
storlek, grovlek och antal strålar på ringen. 
Detta utomordentligt tålamodsprövande forsk
ningsmaterial är vår viktigaste källa till när
mare kunskap om ekonomiska och sociala för
hållanden i Sverige under Magnus Erissons 
senare regeringstid. Mycket mödosamt klassi
ficeringsarbete återstår. Monica Golabiew-
skis analys av Hammarfyndet är ett viktigt 
steg framåt. 

Numismatiken omfattar alla slags betal
ningsmedel i alla länder från äldsta tid till 
nutid. Flera av bidragen i de båda volymerna 
behandlar följaktligen ämnen som tidsmäs
sigt ligger en smula utanför Fornvännens 
vanliga ämnesområde. Mille Tömblom skri
ver om "1574 års proberingar — myntkon
troll under Vasatiden". Misstanke om för
snillning hade väckts mot Hans myntmästare 
i Stockholm. Ett urval mynt från åren 1579-
84 skulle därför provas. Varje mynt provades 
av tre olika proberare och resultaten framgår 
av ett bevarat protokoll. Dessutom har 38 
kuvert med prover bevarats. Törnblom ana
lyserar materialet och kompletterar med en 
modern undersökning. Det visar sig att felen i 
1574 års prober ingar betydande. Ännu under 

1500-talet tycks det ha varit tekniskt besvär
ligt att följa de i myntordningen fastställda 
värdena. Yngve Almer och Ingemar Carlsson 
skriver om ett besläktat ämne, "Äkta och fal
ska guldklippingar 1587-1626". Lars O. La
gerqvists artikel, "En planerad myntning av 
Daladukater 1818" och Kolbjörn Skaares bi
drag, "Carl Johans norske kastepenge", ger 
en mängd kulturhistorisk bakgrundsinforma
tion, liksom Emanuel Svenbergs " H u r citera
des latintexter på svenska kungamedaljer?" 
Från Gustav I till Karl XI I I användes som 
källa till dessa texter främst Vergilius, Hora-
tius, Ovidius och Versio Vulgata. Torgny 
Lindgren skriver om "Hedersbelöning för nit 
och redlighet i rikets tjenst", Tom C. Berg
roth om "Pro benignitate humana — Min
nesmedaljen för humanitär verksamhet", och 
Ernst Nathorst-Böös " O m Wermlandsban-
kens sedlar". Bland bidragen om mera senti
da företeelser bör kanske särskilt framhållas 
Ulf Abels "Eugen Erhardt — medaljgravör. 
Försök till ett porträt t" . Erhardt arbetade på 
samma sätt som de gamla mästarna, utan 
reduceringsapparat eller andra hjälpmedel. 
En minnesutställning ordnades på Kungl. 
myntkabinettet våren 1973. Tuukka Talvios 
väl genomarbetade artikel slutligen, "Jakob 
Reichels brev till B. E. Hildebrand", visar en 
av den svenska kulturminnesvårdens centrala 
gestalter under utövande av en, enligt vårt 
sätt att se, diskutabel verksamhet. Enligt ti
dens sed bytte eller sålde nämligen Hilde
brand jordfunna svenska mynt, t. ex. Olof 
Skötkonungmynt ur Eskilstunafyndet, till ut
ländska samlare, i detta fall sedermera kor
responderande ledamoten av KVHAA, hov
rådet Reichel i S:t Petersburg. 

Redaktionen för Numismatiska meddelanden 
XXXIII—XXXIV med Tamas Särkäny i spet
sen gratuleras till två vackra minnesvolymer 
med rikt varierat innehåll av hög kvalitet 

Brita Malmer 
Numismatiska institutionen 

Box 5405, S-l 14 84 Stockholm 
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J a n Bouzek, The Aegean, Anatolia and Europé: 
Cultural Interrelations in the Second Millennium 
B.C. Studies in Mediterranean Archaeology 
X X I X . Paul Åströms förlag, Göteborg. 1985. 

This important study is the culmination of 
many years of work on problems of the con
nections between the Aegean world of the 
Bronze Age and the rest of Europé. Bouzek is 
un iqudy fitted for this work as an archaeolo-
gist with a Classical Greek background and 
an intimate knowledge of European prehisto
ry. T h e book is well illustrated with maps and 
drawings and abundantly referenced: there 
are very full lists of the classes of material 
discussed. The text is liberally peppered with 
misprints, but Bouzek has circulated a Corri-
genda for the most important and they do not 
impair comprehension. The plan of the book 
is simple: an introduction (Ch. I) with an 
account of earlier views and discussion of 
chronology, Ch. II on relations in the period 
from c. 1700-1400 B.C, Ch. I I I on those from 
c. 1350-1100 B.C, and a short General Survey 
(Ch. IV) . 

Bouzek firmly rejects a chronology for 
Europé based upon calibrated C 14 dates. 
This is basic. An acceptance of a calibrated 
C 14 chronology for Europé compels rejection 
of much of the traditional evidence for contact 
between Europé and the Aegean and Near 
East in the Neolithie and the earlier part of 
the European Bronze Age. These implica
tions are indeed well displayed in another in 
its way excellent book covering some of the 
same ground by Bouzek's former student, A. 
F. Harding, The Mycenaeans and Europé (1984). 
Bouzek begins by sketching apparent influ
ences from the East (Mesopotamia and Ana
tolia) on the European Neolithie. Much of 
this must also be rejected by the Calibratio-
nists. The acceptance of evidence for such 
influences from the East in earlier times, how
ever, sets the stage for a Europé where influ
ences from advanced civilisations on its fringes 
are only to be expected. Bouzek emphasises 
that there were other channels of influence 
besides trade on which Harding for instance 
concentrates: religion is one to which he 
draws attention, noting the evidence for a 

spread of religious ideas (astrology) into 
Europé from the East back in the Neolithie. 

Bouzek's chronology cannot be reconciled 
with calibrated C 14 dates, but he rejects the 
low dat ing of Sandars for Bronze D which he 
suggests must begin c. 1250 B.C or earlier: 
this allows the flange-hilted sword (the new 
and effective weapon of the Late Bronze Age 
in many parts of Europé) which was in use in 
the Aegean by Late Helladic I I I B before 
1200 B.C, to be an European (not an East 
Mediterranean or Aegean) invention in the 
first instance. Bouzek emphasises the drama-
tic change in the character of the relationship 
between Europé and the Aegean after c. 1200 
B.C From c. 1200 B.C. (the beginning of Late 
Helladic I I I C) onwards the Aegean and 
Europé to the north were essentially part of 
the same world, sharing many practices and 
fashions, and using weapons and tools of re
lated types. Bouzek not unreasonably refers 
to this situation as a Koine or Common Mär
ket. Över half the book — most of the main 
Chapter I I I — deals with this fascinating 
period from c. 1200 B.C onwards. The changes 
that took place in the Aegean c. 1200 B.C, 
indud ing the appearance in many areas of 
primitive-looking handmade burnished potte
ry alongside the whedmade wares of Myce
naean tradition, must Bouzek argues reflect 
actual immigration or invasion from beyond 
the frontiers of the Mycenaean world. Like 
Schachermeyr he would see the newcomers as 
being related to the Sea Peoples described by 
the Egyptians whom they attacked. Some at 
least of the Sea Peoples ( induding the Philis-
tines) Bouzek agrees with many European 
scholars in deriving from the Balkans rather 
than from Anatolia. A second Koine, but one 
which covered a smaller area than the first, 
began a century låter c. 1100 B.C and is asso
ciated by Bouzek with the entry into Greece 
of the Northwest Greeks and Dorians. 

Trea tment of the various classes of hand
made pottery which appear in the Aegean at 
different stages from c 1200 B.C. onwards is 
exceedingly thorough. Bouzek has indeed al
ready done much useful work on this, tracing 
European connections in detail. The complex 
picture which he gives of these seems to make 
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sense. Like many contemporary scholars he 
notes apparent Italian connections for some 
of the handmade pottery and for various 
bronze types found in the Aegean at this time; 
but he stresses that, in the case of the pottery, 
features peculiar to Italy do not occur in the 
Aegean, and he refers to the possibility that 
resemblances between Italian and Aegean 
traits during this period may simply reflect a 
common ancestry for such traits in the North
west Balkan/East Alpine region. 

This is in all a most thorough, searching, 

and well-documented appraisal of the evi
dence for relations between Europé and the 
higher civilisations to the south and east in 
the second millennium. Bouzek's contribu
lion here to our understanding of the com-
plexities of the final period from c. 1200 B.C 
onwards is especially important and wel-
come. 

Sinclair Hood 
The Old Vicarage, Great Milton, 

Oxford OX9 7PB, England 
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Inger Håkansson, Skånes gravfynd från äldre 
bronsålder som källa till studiet av social struktur. 
Akad. avhandl . Acta Archaeologica Lunden
sia. Series in 8°. Nr 14. Lund 1985. 193 sid. 
ISBN 91-40-95130-7. 

För analyser av sociala förhållanden har gra
var från bronsålder ägnats betydande upp
märksamhet och det här föreliggande arbetet 
är det senaste tillskottet i en mångfasetterad 
diskussion. 

I boken behandlas undersökta gravar från 
Skåne, dock utan kommentarer om andra 
fynd- och fornlämningskategorier. Det från 
arkiv och magasin kända materialet härrör 
från ett å rhundrade av arkeologisk fältverk-
samhet och erbjuder därigenom även intres
santa möjligheter till historisk analys av prin
ciper och villkor för fältdokumentation. Efter 
en kort forskningshistorik presenteras mate
rialet kortfattat och gravarna klassificeras ef
ter art , dokumentationens utförlighet samt 
periodtillhörighet enligt Montelius' system. 
De kustnära delarna av Skåne indelas i zoner, 
gravarna i resp. zon klassificeras med avseen
de på gravarnas utformning och artefaktinne-
håll. Mot denna bakgrund rangordnas gra
varna efter statusgrad och populationssam-
mansät tning inom zonerna diskuteras. Zoner
na jämförs med varandra och relationer mel
lan zonerna behandlas. Några särskilt väl do
kumenterade gravkoncentrationer analyseras 
för att utröna möjligheten att fastställa den 
sociala rangordningens bakgrund, ärvd eller 
förvärvad status. 

Några kommentarer bör göras beträffande 
disposition och layout. Kapitlens omfång 
varierar kraftigt. Så omfattar kapitel I både 
forskningshistorik, definitioner, redovisning 
av material och en första klassifikation, dvs 
nästan halva boken. Materialredovisningen 
kunde med fördel placerats i bokens senare 
del. Materialet sammanställs i 20 tabeller, 
tyvärr utan beledsagande rubrik. Några ta

beller är svåra att överblicka, då avskiljande 
linjer mellan redovisade enheter saknas. 28 
figurer förekommer; kartor, diagram etc där 
figurtexterna har framställts inkonsekvent 
med avseende på stilsort och stilstorlek. I Ap
pendix I, författat av Caroline Arcini och Le
na Nilsson, där en smärre osteologisk analys 
av benmaterial redovisas, är fyndbeteckning
arna så ofullständiga, att missförstånd kan 
uppstå. Sammanfattningsvis skall dock fram
hållas, att materialredovisningen är omsorgs
full och att tabeller och diagram kan kontrol
leras gentemot varandra och gentemot den 
första materialredovisningen. 

Så till avhandlingens innehåll. Den inle
dande , korta översikten av forskning kring det 
nordiska gravmaterialet från äldre bronsålder 
för analys av social struktur, berör arbeten av-
varierande ålder och karaktär. De sedan lång 
tid behandlade frågorna berörs: är materialet 
oskiktat eller skiktat? Representerar det hela 
befolkningen eller delar därav? Försök görs 
att skilja mellan kvantitativa och kvalitativa 
analysmetoder, dock utan att det framgår om 
indelningen är möjlig eller om endera arbets
sättet konsekvent har tillämpats. Vad man 
saknar i detta avsnitt är nyare arbeten av-
generell teoretisk och metodisk karaktär, 
kanske framför allt inom ramen för den s.k. 
New Archaeology, där man ju sedan decen
nier ingående har behandlat relationerna 
mellan gravmaterial och samhälle. 

Efter forskningshistoriken hade det varit 
motiverat med en klar problemformulering 
och målsättning för detta arbete. Ett sådant 
avsnitt är nödvändigt för att läsaren skall för
stå författarens position i förhållande till en 
kontinuerlig diskussion. 

Begrepp viktiga för de följande analyserna 
definieras. Som gravsättningsformer defi
nieras: centralgrav, sekundärgrav, flatmarks-
grav samt efterbegravning i senneolitisk häll
kista. Som gravtyper definieras: träkista, häll
kista samt kistlös grav, även kallad jordgrav. 
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Fältdokumentationens varierande utförlighet 
motiverar indelning i tre registreringsgrader: 
A3, av vilken gravsättningsform, gravtyp och 
periodtillhörighet framgår, A2 och A l , av vil
ka två eller en av iakttagelserna framgår, 
samt AO, varifrån intetdera kan fastställas. 
Status ses på tre sätt: allmän, abstrakt och 
konkret. Definitionerna av aspekter på be
greppet status är vaga och här förebådas en 
betydande svårighet i arbetets senare del, där 
"ekonomisk" resp. "social" status behandlas, 
liksom " ä r v d " och "förvärvad" status, dessa 
dock utan föregående definition. Andra vikti
ga definitioner görs avseende stickvapen. Som 
kortsvärd betraktas vapen med längd mellan 
25 och 40 cm, svärd antyds ha längd därut
över. Materialredovisningen omfattar 186 lo
kaler med varierande antal dokumenterade 
gravar. Gravsättningsform, gravtyp, artefak
ter och period anges, liksom registrerings
grad. Goda förutsättningar finns uppenbar
ligen att behandla kontinuitetsförhållanden, 
både till senneolitikum och till yngre bronsål
der, men detta faller utom arbetets ram. Det 
totala antalet gravar torde uppgå till ca 380, 
en tillfredsställande bas för analys. I gravarna 
finns en betydande variation beträffande arte
faktemas antal och art och det hade varit en 
mycket stor hjälp för läsaren, om redovisning
en kompletterats med en tablå, av vilken de 
individuella gravarnas attribut kunnat fram
gå. Det totala antalet artefakter redovisas i 
tabell, ordnade efter period och art. Före
målsarterna indelas i fyra grupper: vapen, 
verktyg, dräkttillbehör och smycken. Redo
visningen efter antal får konsekvenser, där 
t .ex. begreppet "r ikedom" relateras till antal 
föremål, inte vikt i brons. Då bl.a. Klavs 
Randsborg till stor del baserat sina analyser 
av stratifiering på metallföremålens vikt, 
bortses med den valda metoden från möjlig
heter till en viktig jämförelse mellan Skåne 
och Danmark. 

Antal skelettgravar och brandgravar för 
varje period redovisas och därav framgår 
brandgravskickets dominans under per. I I I . 
Då variationer i gravarnas konstruktion redo
visats liksom likbehandling och artefakter och 
det konstaterats att tidsaspekten utifrån 
Montelius ' periodsystem inte ger meningsfull 

s truktur i hela undersökningsområdets mate
rial, prövas om sådan kan uppnås med koro
logisk metod. 

Gravlokalernas belägenhet markeras på 
karta, av vilken framgår, att flertalet förekom
mer på begränsat avstånd från Skånes kust. 
Kustområdena indelas därefter i zoner, av
gränsade av godtyckligt dragen linje. Motiv-
för indelningen är de i Skåne olika förutsätt
ningarna för yttre kontakter. Detta är intres
sant, om man vill exv. diskutera innovations
områden eller tänkbara kanaler för bronsim
port, men det är inte avsikten. Ej heller är 
syftet att lägga rekonstruerade naturförhål
landen till grund för diskussion om närings
fång. Vidare framgår det vid jämförelse, att 
de valda zongränserna stundom skär igenom 
de koncentrationer av högar, som Åke Hyen
strand redovisat på grundval av fornläm
ningsregistret. Ur olika synvinklar är det för 
en läsare mycket svårt att finna hållbara kri
terier för den här genomförda zonindelning
en. Detta är allvarligt, då zonerna senare be
handlas som reellt existerande. 

Zonernas relativa metallrikedom under per 
11 och 111 undersöks på så sätt, att deras 
procentuella andel av det totala antalet 
bronsföremål ställs i relation till deras pro
centuella andel undersökta gravar. I grafisk 
framställning uttrycks forhållandet i grader 
och de två perioderna jämförs. Metoden är 
onödigt krånglig. Då hänsyn inte tas till and
ra fyndkategoricr än gravfynd och då värdena 
baseras på antal föremål, inte vikt, föreligger 
risk för felbedömning. Ordet "rikedom" an
vänds här synonymt med "frekvens", men far 
senare en mer värdeladdad innebörd. 

Antalet periodbestämbara gravar ökar från 
per I till I I I med serien 4 — 85 - 156 och det 
antyds, att ökningen kan relateras till popula-
tionsförhållanden. En lika rimlig tolkning vo
re, att ökningen motsvarar ökande använd
ning av brons. 

Då variationerna i gravseder inte kunnat 
meningsfullt relateras till vare sig perioder 
eller regioner, görs försök att relatera varia
tionerna till den dödes sociala/ekonomiska 
position. Inom varje zon undersöks den pro
centuella fördelningen av de fyra föremåls
grupperna vapen, redskap, dräkttillbehör och 
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smycken. På samma sätt undersöks gravty
pernas fördelning. Per II och III jämförs. 
Författarens förkärlek för procentberäknings
metod blir här farlig, då metoden används 
oförsiktigt. Den i absoluta tal synliga ökning
en av föremål med tiden är särskilt markant 
beträffande dräkttillbehör och redskap. Med 
procentberäkningsmetod framställs då, att 
vapen och smycken går tillbaka i andel, med
an deras antal kan vara konstant eller lätt 
ökande. Då begreppet "r ikedom" i grunden 
baseras på antal bronsföremål per enhet, dras 
slutsatsen, att det föreligger ett samband mel
lan rikedom och deponering av dräkttillbehör 
och att dessa skulle ha betydande statusvär
de. Då det mot periodindelningens bakgrund 
framgått, att särskilt redskap och dräkttillbe
hör ökar i deponeringsfrekvens, antyds att 
brons far allt bredare användning. Man bör 
då fråga sig om då inte brons i allt mindre 
grad kan sättas i relation till rikedom och 
status. 

Antalet anläggningar med känd gravsätt
ningsform redovisas för per. II och III och 
foremålsarternas förekomst i resp. gravsätt
ningsform redovisas. I 39 % av centralgra
varna förekommer svärd och svärden före
kommer enbart i dessa gravar. Kortsvärd 
förekommer i samtliga gravsättningsformer. 
O m grupperna av stickvapen definierats an
norlunda, hade troligen en annan fördelning 
framstått. Medeltalet föremål per grav är 
högst för centralgravarnas del, men då det 
framgått av materialredovisningen, att det i 
samtliga gravsättningsformer finns en bety
dande variationsvidd beträffande artefakter-
nas antal och art, hade en analys även av 
det ta varit av värde, liksom en undersökning 
av vilka föremål som återkommande depone
ras i bestämbara kombinationer eller vilka 
som aldrig deponeras tillsammans. 

Slutsatsen dras, att centralgrav, svärd och 
dräkttillbehör kan betraktas som tecken på 
hög social status. Mot denna bakgrund defi
nieras sex statusgrader, efter vilka samtliga 
gravar kan rangordnas. Ytterligheterna är då 
grad C3 ; centralgrav med svärd och dräkttill
behör, resp. CO; övriga gravsättningsformer 
utan dräkttillbehör. Ingen rangskillnad preci
seras mellan t.ex. sekundärgravar och efter-

begravningar. Mot denna bakgrund görs en 
regional analys av social struktur. Med un
dan tag av två zoner sammanställs antalet 
gravar per zon med känd statusgrad. Talen 
omvandlas till procentuell andel inom varje 
zon, varvid andelen högstatusgravar generellt 
är liten, andelen lågstatusgravar stor. Efter 
sammanslagning av några statusgrupper om
formas figurerna till att framställa befolk
ningssammansättningen i resp. zon. Denna 
manöver torde kräva en omsorgsfull motive
ring och man ställer sig även frågan, om pro
centberäkningsmetod är rimlig att använda 
på det låga antalet gravar per enhet. 

Eftersom andelen lågstatusgravar med 
högstatusattributen dräkttillbehör visar den 
största variationen då zonerna jämförs, och 
då dessa föremål anses markera ekonomisk 
förmåga hos individen, antas den avgörande 
skillnaden mellan zonerna vara av ekonomisk 
art . 

Vapensammansät tningen inom zonerna 
granskas och zonerna jämförs, återigen ut
ifrån procentberäkningsmetod. Närliggande 
zoner har då olikartat sammansatt vapenut
rustning under per. I I , medan närliggande 
zoner haft likartat sammansatt vapenutrust
ning under per. I I I . Organiserad krigföring 
mellan närliggande zoner skulle då utvecklats 
under per. I I I . En antropologiskt baserad 
diskussion om krigföringens art och sociala 
betydelse i primitiva samhällen hade här varit 
värdefull. Då zongränsema förefaller slump
ar ta t dragna, är det över huvud taget svårt att 
förstå resonemangets förutsättningar. 

Den intressanta frågan behandlas, huruvi
da status och graderad sådan kan relateras 
enbart till individ och då varit möjlig att för
värva eller om statusgrad varit knuten till 
familj och då varit ärvd. Vidare ställs frågan, 
om det fanns territoriella maktcentra med do
minerande familjer av hög status. Ett antal 
väl undersökta höggravfält väljs ut för analys. 
Ett antagande är, att varje hög utgör en fa
miljs gravplats. O m status vore individuell, 
personlig, skulle skillnader i statusgrad kunna 
iakttas då de individuella gravarna analyse
ras, medan inga större variationer skulle sy
nas om status vore ärvd och gemensam för 
familjens medlemmar. Om å andra sidan hö-
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gen brukats för gravläggning av personer med 
särskild status inom regionen, skulle inga 
variationer av betydelse kunna ses, om högen 
använts som gravplats för hela regionens in
nevånare oavsett deras status, skulle åter 
variationer kunna ses. 

Modellerna är intressanta men omöjliga att 
testa. Genetisk samhörighet mellan männi
skor framgår knappast av gravattribut. Os
teologisk granskning av säkert ärftliga sär
drag har inte kunnat genomföras i tillräcklig 
omfattning. Förutsättningarna bör vara goda 
för att individer i en region är mer eller mind
re besläktade och att ev. ärftliga särdrag till 
synes slumpartat kan visa sig utan relation till 
familjer, om man med detta ord åsyftar bo
sättningsenheter. 

Helt allmänt kan väl även sägas, att en 
individ vid sin födsel genom sin släkt far en 
eller annan position i sitt samhälle. Om den
na position eller, i vid mening, status kan 
förändras eller ej, torde bero på förutsättning
ar för detta i samhället. De ev. förutsättning
arna måste då först utredas. Trots en ambi
tiös analys nås inga klara svar på frågorna. 
Avslutningsvis kan sägas, att antalet gravar 
av högsta status i det undersökta materialet 
är dubbelt så många från per. III som per. II . 
O m man uppfattar Montelius' perioder som 
definierbara tidsavsnitt, kan slutsatsen dras, 
att inga större förskjutningar skett med tiden 
och med avseende på social rangordning. 

I det här föreliggande arbetet har material 
valts, som är relevant gentemot bokens titel. 
Då målsättningen inte klart preciserats därut
över, måste läsaren först konstatera vad som 
gjorts, sedan ta ställning till om en annan 
uppläggning kunnat ge en mer trovärdig bild. 
Även om avgränsningar måste göras också i 

en doktorsavhandling ställer man sig frågan, 
om inte de här gjorda avgränsningarna är så 
betydande att resultatet påverkats negativt. 
Den ringa orienteringen i aktuell diskussion, 
både beträffande äldre, nordisk bronsålder 
och sådan av teoretiskt och metodiskt allmän, 
men tillämpbar, karaktär gör att arbetet från 
vetenskaplig synpunkt framstår som isolerat. 
Det behandlade materialet relateras inte vare 
sig till andra fyndkategorier eller områden, 
gravstrukturer omvandlas till samhällsstruk
turer utan metodisk begrundan. Det skånska 
bronsålderssamhället framstår som ett märk
ligt isolat, skilt från det föregående och det 
efterföljande, skilt från andra samtida sam
hällen och från sin naturomgivning. 

Sett ur metodisk synvinkel sviktar arbetet 
på avgörande punkter. En del väsentliga be
grepp definieras inte, men används desto 
mer, andra definieras, men används inte. 
Montelius ' perioder används okritiskt som 
avgränsbara tidsavsnitt och den viktiga zon
indelningen vilar på lös grund. Procentberäk
ningsmetod har använts okritiskt och till 
övermått . Nu måste man dock besinna, att en 
på flera punkter allvarlig kritik är lätt att 
formulera just därför att oklarheter så tydligt 
framgår, till stor del tack vare den detaljerade 
materialredovisningen med efterföljande 
sammanstäl lningar och analyser. Denna öp
penhet, som saknas i många arbeten, är ett 
mycket sympatiskt drag i en avhandling, som 
centrerats kring väsentliga frågor i en pågåen
de debatt . 

Eva Bergström 
Institutionen för arkeologi, 

Göteborgs universitet, S-403 13 Göteborg 
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Henrik Thrane , Lusehej ved Voldtofte — en syd-
veslfynsk storhejfra yngre broncealdcr. Med bidrag 
a f l . Tkocz, K. R. Jensen m.fl. Fynske Studier 
X I I I . Odense bys museer. Odense 1984. 215 
s. ISBN 87-87 162-18-0. 

Henrik Thrane är bronsåldersforskare med 
en stor produktion bakom sig och med ett 
väldokumenterat intresse för problem kring 
bronsålderns förbindelser och import. Han 
var tidigare verksam i Köpenhamn men kom 
1972 till Fyns Stiftsmuseum i Odense i egen
skap av efterträdare till Erling Albrectsen, 
som ägnat många år åt att utforska järnål
dersgravarna på Fyn. Bebyggelsehistoriska 
undersökningar av modernt snitt men med 
varierande planering och omfång var dä se
dan en tid tillbaka i gång på olika håll i och 
utanför Norden. För Thranes del blev det 
naturligt att utnyttja sin ställning i Odense 
till att starta ett projekt med syfte att utforska 
bebyggelseutvecklingen inom den sydvästra 
delen av Fyn, där det fanns rika möjligheter 
att kombinera äldre stoff med resultaten av 
punktundersökningar på ett större antal plat
ser. 

Men när Thrane kom till Fyn hade han 
också för avsikt att gå vidare inom sitt spe
cialområde, som gäller bronsålderns import
fynd. I detta sammanhang spelade det kända 
gravfyndet från Luseh0J vid Voldtofte med 
b l .a . en bronsspann en stor roll. Det är ett 
gammal t fynd, som kom fram redan 1861 och 
som tilldragit sig särskild uppmärksamhet 
genom att det är så rikt, tillhör yngre bronsål
der och påträffats i en stor gravhög. För 
T h r a n e framstod det som viktigt att kontrol
lera de gamla fynduppgifterna och undersö
ka, om graven var anlagd som central- eller 
sekundärgrav i högen. Undersökningen kom 
att sträcka sig över åren 1973-75 med restau
reringsarbete under åren 1976-77. 

Under senare år har det skett mycket på 
den arkeologiska fronten på Sydvästfyn. Åt
skilliga fältarbeten har utförts, och på en rad 
symposier i Odense har problem i samband 
med bebyggelsehistoriska undersökningar 
diskuterats med kolleger i Norden och närlig
gande länder. 

För att få ett primärt användbart material 

för att belysa social och ekonomisk struktur 
under främst yngre bronsålder har en serie 
fältarbeten utförts på Fyn. Dessa skall till
sammans med de tidigare framkomna fynden 
behandlas i en kommande publikation. Det 
var ursprungligen tänkt, att förf. först skulle 
färdigställa den sistnämnda för att i nästa 
e tapp lägga fram resultaten av en mera "slut
giltig" bearbetning av fynden från Lusehoj. 
T h r a n e ville dock av olika skäl inte låta sitt 
manus bli liggande så länge utan föredrog att 
först publicera Lusehej och i ett senare skede 
vända tillbaka till denna intressanta fynd
plats för att foga in den i dess rätta samman
hang i den generella struktur- och utveck
lingsanalysen, som han uttrycker det i slutet 
av boken. 

Vi bör vara tacksamma för att han resone
rat så. Boken om Lusehoj är på många sätt 
intressant och inspirerande. Av egen erfaren
het vet recensenten, att det inte alltid är möj
ligt att publicera sina resultat i vad man först 
uppfattar som en "logisk" följd. Av praktiska 
orsaker kan det i vissa fall vara fördelaktigare 
at t bryta ut delar av stoffet för speciella analy
ser. Man kan och bör senare återvända till 
materialet för annan typ av undersökning och 
kanske med korrigeringar av tidigare resultat. 

Det är alltså Lusehoj vid Voldtofte, som 
står i centrum för denna publikation. Arbetet 
inledes med en redogörelse för den 1861 
genomförda grävningen, då det sedan så ofta 
omtalade gravfyndet med bl.a. brons- och 
guldföremål kom fram. När det gäller en så 
gammal utgrävning är det naturligtvis ange
läget att ta fram alla tillgängliga data och 
försöka göra bästa möjliga källkritiska be
dömning. Vi far här en pålitlig summering av 
fyndomständigheterna kring denna märkliga 
brandgrav i en liten hällkista. I graven fanns 
som benbehållare en bronsspann med lock 
samt tre små bronsbägare, som tillsammans 
utgör en i Norden unik uppsättning dryckes
kärl. Detta är något som eljest bara påträffas i 
Mellaneuropa. 

De brända benen har tyvärr ej sparats till 
våra dagar trots att det finns uppgifter om att 
de tillvaratagits (vid Thranes undersökning 
påträffades på den förmodade platsen för gra
ven några brända ben, som kunde bestämmas 
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som sannolikt tillhörande en man). I resp. 
utanför urnan låg två rakknivar, två stång-
knappar av guld och två av brons, en brons
yxa samt en guldarmring, som dock ej kom
mit tillrätta. Förutom dessa föremål fanns det 
i kistan några hartsklumpar, en bit bergkri
stall, bärnsten, guldbleck på gjuttapp av-
brons samt en bit trä. Man kunde också kon
statera, att det fanns oxhud samt tygrester i 
graven. 

Fyndet kan dateras till period V och anses 
vara den rikaste graven från yngre bronsålder 
i Danmark. Man har jämställt den med den 
välbekanta "furstegraven" vid Seddin. 

Själva gravkonstruktionen — urnegrav i 
stenkista — är inte uppseendeväckande, vil
ket däremot användningen av ett bronskärl 
som benbehållare är. Vad högen angår var 
T h r a n e från början ej säker på om det fanns 
något kvar av den anläggning, som fynden 
sades komma ifrån. Vid hans besök på plat
sen 1972 tedde sig anläggningen som en lång
sträckt, överplöjd kulle, som i och för sig kun
de vara en naturbildning. Undersökningen 
visade dock, att lokaliseringen var riktig. 
Även om man inte grävde ut hela den stora 
anläggningen utan lämnade vissa partier kvar 
for framtida kontrollmöjligheter uppnåddes 
flera väsentliga resultat. Med hjälp av strati
grafiska iakttagelser har en serie faser kunnat 
uppställas med början i en jordfast sten med 
skålgropar, varefter följer boplatslämningar, 
spår av plöjning med årder, flatmarksgravar 
(?) och flera mindre högar med tillsammans 
många gravar, den stora högen med dess gra
var, ett par järnåldersgropar m. m. 

Alla bronsåldersanläggningarna kan — om 
man bortser från högen med den 1861 utgräv
da graven — dateras före period V, och man 
far en yngsta datering till period IV. Den 
uppskattningsvis 6 x 3 6 m stora högen har 
som förf. säger förslutit småhögarna med om
givande yta. I motsats till småhögarna, som 
är byggda av mörk mulljord, är den stora 
högen konstruerad med hjälp av grästorvor. 

Vid utgrävningen påträffades ett flertal an
läggningar och fragment av sådana, såsom 
vad som benämnes den primära graven med 
till denna hörande konstruktioner, ett flertal 
stolphål, ett "r isgärde" m.m. Intressant är 

att man ansåg sig ganska säkert ha funnit 
spår av den 1861 påträffade graven, som 
uppenbarligen anlagts ovanpå eller vid sidan 
av småhögarna. Till ovanliga och svårtolkade 
fynd hör en inhägnad med en halmmatta i 
bottnen. 

De första 6 kapitlen eller något mer än 
hälften av bokens omfång ägnas utgrävning 
och fynd. Därefter följer resonerande avsnitt, 
som inledes med diskussion och tolkningsför
sök för den boplats, som spårades under hö
gen. Thrane skärskådar dateringsunderlaget, 
d .v . s . främst keramiken men även i någon 
mån filmmaterialet och kommer fram till att 
det bör röra sig om period I I I . Här finns 
ocksä en mängd stolphål, som inte direkt går 
att inlemma i mätbara huskonstruktioner 
men som rimligtvis bör ha ingått i ett eller 
mera sannolikt två välbyggda hus. 

De täta årderspåren under högen, tillkom
na senast i början av period IV, ger oss ett 
nytt exempel på en numera ganska vanlig 
företeelse. Här kan det dock vara fråga om 
dels plöjning i samband med bebyggelse, dels 
rituell plöjning före gravbygget. 

En så stor hög som denna aktualiserar gi
vetvis också frågan om i vilken utsträckning 
upptagandet av byggnadsmaterialet forstört 
de omgivande markerna. Även om på senare 
år den teorin framförts, att man anlagt högar
na på platser, där jorden var hårt utnyttjad, 
kommer man ej ifrån problemet om markåt
gång, särskilt för de stora anläggningarna. 
Förf. diskuterar frågan om arbetskraft och 
t idsåtgång och kommer fram till att det gått 
åt ca 12 900 mansarbetsdagar å 10 timmar. 
Sannolikt har då grästorvorna tagits i högens 
närhet för att åtminstone minska transportav
stånden. 

Att ha kunnat belägga de små gravhögarna 
från period IV under den stora högen är ett 
utomordentligt viktigt bidrag till forskningen 
om samhälle och gravskick under yngre brons
åldern. Som förf. riktigt påpekar är småhö
garna säkert underrepresenterade på grund 
av att de lättare utplånats vid odling och 
andra markarbeten och dessutom kan vara 
svåra att se i bevuxen terräng. Viktigt är 
också påvisandet av de minst 5 i huvudsak 
samtidiga gravtypema i dessa småhögar. 
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Eftersom byggandet av en liten hög kräver 
ringa arbetskraft kan man anta, att det varit 
en familjeangelägenhet utan medverkan från 
en större grupp. För att konstruera den stora 
högen har det däremot utan tvekan behövts 
mycket arbetskraft och stark organisation. 
Det sistnämnda för förf. naturligt in på den 
livligt diskuterade frågan om hur vi skall se de 
stora gravarna. Är de uttryck för privat makt 
och ägande eller status eller skall de ses som 
tecken på hur familj och samhälle ville att det 
hela skulle uppfattas? Under senare år har 
nog många gått in för det sistnämnda och ej 
betraktat graven och dess inventarium som 
något slutet och privatägt. Man far en mera 
nyanserad och sannolikt trovärdigare bild 
genom att se graven med alla komponenter 
som något familjen, släkten eller gruppen 
ställt sig bakom och haft bestämda syften 
med. 

Bland ytterst ovanliga fynd i den stora hö
gen märkes förbrända småbitar av en mellan
europeisk vagn, som tillsammans med övrig 
utrustning — också denna av stort intresse — 
varit med på likbålet. Dessa fynd talar enligt 
Th rane för att här har begravts en individ 
med särskild status eller rang, som på olika 
sätt skulle manifesteras. 

Vid en granskning av tidsföljden mellan 
småhögarna och den stora högens gravar 
kommer förf. fram till att det är en viss inter
vall mellan dem. Man ställs då inför proble
men varför det är så stor skillnad mellan de 
två gravgrupperna och var släkten begravt 
sina döda under denna mellantid. Som en 
möjlig förklaring tänker sig då förf. att släkten 
kan ha bott någon annanstans och sedan ha 
återvänt till sina förfäders bosättningsort vid 
en tidpunkt, när man nått sin ekonomisk
sociala höjdpunkt. Genom att bygga den 
stora Lusehoj dokumenterade man sitt släkt-
och tradit ionssammanhang några generatio
ner bakåt i tiden liksom även sin status och 
rang. En förutsättning för att man skulle kun
na bygga den stora högen var att man dispo
nerade över stora markarealer, varav en icke 
obetydlig del kunde få förstöras utan att man 
allvarligt försämrade försörjningsmöjligheter
na för familj och närboende. 

Att den äldre bronsålderns gravar och 

gravinnehåll är starkt varierande är välbe
kant. För den yngre bronsålderns del har man 
däremot ofta betonat det enklare gravskicket 
och det till följd av detta i regel betydligt 
bronsfattigare gravgodset. Men som Thrane 
framhåller kan man också för denna tid med 
hjälp av gravarna skissera ett skiktat samhäl
le. Det fattas dock ännu en mera ingående 
analys av den yngre bronsålderns samhälls
skick, grundad på en modern typ av material-
bearbetning. Förf anser emellertid, att resul
taten av undersökningarna inom den sydväst
ra delen av Fyn samt bearbetningen av Fyns 
brandgravar från yngre bronsålder kommer 
att bli en plattform för säkrare, kanske gene
rella slutsatser om grupperingar inom sam
hället och bakgrunden härtill. 

Redan i denna publikation gör förf. gällan
de, ehuru med viss försiktighet, att den yngre 
bronsålderns gravfynd från Sydvästfyn visar, 
at t det existerat en klar rangordning. Även för 
boplatserna kan man se en viss inbördes skill
nad, som tyder på att en plats har spelat en 
mera framträdande roll. Boplatserna har i 
regel inte en placering i landskapet, som skul
le tala för en specialiserad verksamhet och 
ekonomi. De stora gravhögarna vittnar utan 
tvekan om betydande arbetsinsatser. Allt det
ta synes vara indicier på ett på lantbruk 
grundat hövdingasamhälle, som haft möjlig
het att importera och fördela prestige- eller 
s tatusbetonade föremål (varor). Och som vi 
sett har period V uppenbarligen betytt något 
särskilt för vissa grupper i samhället. 

Som framgått är detta en bok med mycket 
information. Men det rör sig inte bara om 
framlagda fakta och slutsatser därav i olika 
riktningar utan om ett flertal analyser och 
resonemang, som dels visar Thranes stora 
materialkännedom, dels hans förtrogenhet 
även med den nyare internationella litteratu
ren och forskningen. Han utnyttjar nya teo
rier och synpunkter utan större åthävor och 
resonerar sig lugnt fram till vad han menar 
vara rimliga slutsatser i dagens forskningslä
ge. Detta är ett i god mening traditionellt 
arbete, väl förankrat i det arkeologiska mate
rialet. Framställningen startar inte med någ
ra teoretiska konstruktioner utan går stegvis 
vidare i analysen av Lusehoj. Såväl nordiskt 
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som allmäneuropeisk! jämförelsematerial 
dras hela tiden in i olika sammanhang, dock 
utan att svälla ut till stora tunga avsnitt. 

Språket är klart och enkelt. Någon gång 
hajar man kanske till inför uttryck som "man 
skall inte gråta för spilld mjölk", "pladask" 
eller att det inte varit avsikten att undersöka 
gravskicket med storhögar "i hela världen", 
men detta är onekligen trevliga inslag i en 
vetenskaplig framställning! Det finns ett antal 
tryckfel, fel i bildhänvisningar m. m., dock ej i 
större mängd. Illustrationerna är tydliga och 
bra. Sättet att benämna anläggningar med 
två kombinerade bokstäver, som ju möter 
även i andra verk, kan vara lite förvirrande 
och kräver nog för många större uppmärk

samhet än enbart ett nummer. 
Förvånande nog finns det inte någon sam

manfattning på annat språk. En så viktig 
publikation borde nå ut till en större läse
krets. 

Till undersökningen fogas ett appendix av 
I. Tkocz och K. R. Jensen om de brända 
benen, ett av J . M. Nielsen med beräkningar 
av högens dimensioner, ett med vissa natur
vetenskapliga bestämningar samt en för
teckning över mindre högar i Danmark och 
Skåne. 

Märta Strömberg 
Lunds universitets historiska museum 

Kraftstorg 1,223 50 Lund 

Atholl Anderson, The Scandinavian Colonisation 
of the North Swedish Interiör 500-1500 A.D. Com
parative Studies in the Archaeology of Colonialism. 
Ed. S.L. Dyson. BAR International Series 
233. Oxford 1985. 295 s. ISBN 0-86054-302-1. 

Atholl Anderson har i en intressant artikel i 
en brittisk samlingsvolym om "koloni-arkeo
logi" diskuterat den nordiska kolonisationen 
av norra Sveriges inland under tiden 500-
1500 e .Kr . — en del av hans otryckta dok
torsavhandling, framlagd i Cambridge 1976. 
H a n är nu verksam som professor i antropolo
gi på Nya Zeeland. För en nordisk läsekrets 
är han känd genom sin studie av den förhisto
riska pälshandeln i Nordsverige, sedd i ljuset 
av senare motsvarigheter i Kanada. (Se Nor
wegian Archaeological Review/NNR/ 1981-2, 
som även innehåller olika nordiska kollegers 
Comments , vilka delvis är relevanta också för 
nedanstående.) Hans nya artikel inbjuder 
också till diskussion — kanske mer än till en 
egentlig recension. 

Under yngre järnålder expanderade enligt 
Anderson den nordiska bosättningen i det in
re av norra Sverige, särskilt i centrala Jämt
land. Kolonisterna grundade sin tillvaro på 
en blandckonomi, där möjligheterna till han

del med pälsverk, i andra hand med hudar 
och jä rn , var det primära. Bosättningen ut
vidgades längs raden av sjöar norr om Stor
sjön i Jämtland ända till Arjeplogstrakten. 
Den främsta av de vikingatida avlägsna bo
sät tningarna var Långön i Hotingsjön, säger 
han . 

En nedgång för Jämt land med omnejd bör
ja r så enligt Anderson att skönjas i landska
pets periferi ca 1100, i och med att Långön 
överges, i de centrala delarna under 1200-
1400-talen. I det förra fallet anger han som 
huvudorsak att jakttrycket varit så hårt på 
pälsdjur och älg att dessa nästan utrotats och 
jakten på dem blivit olönsam, alternativt att 
sådana produkter ej längre var eftertraktade 
utifrån — troligen bägge. Han hänvisar där
vid till historiska källuppgifter om en ned
gång i pälsdjursfångsten under 1100-1200-tal 
i den europeiska delen av Ryssland. Detsam
ma borde i så fall, enligt Anderson, inträffat 
ännu tidigare i centrala Norrland. 

För tillbakagången i centrala Jämtland vill 
Anderson inte helt bortse från digcrdöden, 
men anser att talet om en klimatförändring 
inte håller. Det troligaste är dock enligt An
derson att orsaken står att finna i en omlägg
ning av handelsvägarna. De gick därefter för-
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bi J ämt land , menar han. Därtill antar han en 
allvarlig nedgång i älgstammen, varvid han 
ser älgen som en av basresurserna för såväl 
uppehälle som handel. 

Anderson behandlar Norrlands inland mel
lan Ljungan och Ume älv, ett stort område, 
utan att beröra de olikheter som finns i forn-
lämningsbilden där. Han framhåller vidare 
att meningarna är delade om den etniska till
hörigheten: Evert Baudou. undertecknad och 
han själv har hävdat att den infödda befolk
ningen i Norrlands inre under järnåldern var 
samernas förfäder, Klas-Göran Selinge att 
det troligen var ett nordiskt fångstfolk. Om
dömena är dock inte helt jämförbara, och 
delvis missuppfattade. Selinge avser med sitt 
ut talande området söder om Ångermanälven, 
medan han tolkar det norr härom som sa
miskt. Undertecknad hade 1976 endast be
handlat området norr om nämnda älv. Tilläg
gas skall att Baudou 1981 (då Andersons arti
kel tydligen redan låg färdig) modifierat sin 
äsikt om samisk tillhörighet till att ligga i linje 
med Selinges. Baudou utgår därvid från grän
sen för en mera markant utbredning av fynd 
av asbestkeramik. 

Anderson säger vidare att det första årtu
sendet efter Kristi födelse nästan enbart re
presenteras av gravar, inte av boplatser. Det 
s tämmer ej. C14-prover visar allt fler sena in
slag på boplatserna av stenålderskaraktär, 
liksom där finns föremål från järnålder-me
deltid — ett faktum som gäller hela norra 
Sveriges inland. Därtill framkommer allt fler 
belägg på att redskap av hårda stenarter. 
särskilt skrapor, tillverkades under hela järn
åldern, in i medeltid — parallellt med att järn 
nyttjades. Man kan inte utesluta att stenma
terialet från många boplatser därför går läng
re ner i tid än vad som tidigare antagits (jfr 
nedan) . 

Anderson är kritisk till tolkningen av de 
(tidiga) skogsgravarna i området, från ca 
Kr. f. som tillhöriga en nordisk åkerbruksbe
folkning (enligt Baudou) och betonar istället, 
likt Selinge. bristen på kontinuitet i åkerbru
ket, de få beläggen för skogsröjning samt 
överensstämmelsen mellan skogsgravslägena 
och fångstboplatserna. Dessa gravars etniska 
tillhörighet vill Anderson lämna öppen. (Han 

tycks ej vara medveten om att skogsgrav ama 
sträcker sig över hela första årtusendet.) — 
Björn Ambrosiani har nu (1984) också tolkat 
gravarna på Krankmårtcnhögen och Smalnä-
sct i NV Härjedalen som fångstfolkets, samer
nas, p .g . a . dels offren av horn och ben av ältj 
och ren, dels läget på uddar, gravholmar. 
något som är känt från samisk medeltid, och 
utan byggnadsrestcr av den agrara typ som 
en bosättning av det slaget borde haft. 

Inom ramen för sin artikel har Anderson 
givetvis inte möjligheter att närmare komma 
in på hur koloniseringen kan ha skett. Man 
får intrycket av att han menar att den helt 
skulle ha varit liktydig med en inflyttning 
söderifrån. Det blir dock alltmera uppenbart, 
inte minst i ljuset av den nyare arkeologiska 
forskningens resultat i Nordnorge, vilken vikt 
som måste tillmätas den inre utvecklingen. 
Parallellt med ett nordiskt befolkningstillskott 
till t.ex. Storsjöbygden, bör man räkna med 
en viss assimilation av den befintliga befolk
ningen. Härför talar bl.a. skelettmaterialet 
från de tidigmedeltida, kristna gravarna vid 
Västerhus kapell på Frösön. Det visar en he-
terogenitet i befolkningsunderlaget, som sak
nar motsvarigheter i jämförbara material från 
södra Sverige (se Lars Werdelins artikel i 
Förmännen 1985/2). 

Anderson utgår alltså från en tänkt allmän 
åkcrbrukskolonisation av Norrlands inland 
under järnåldern. Någon sådan har dock. 
med undantag av Storsjöbygden i Jämtland. 
inte skett (jfr Selinge i NAR 1982). Det sned
vrider nedanstående resonemang, som dess
utom i huvudsak är upphängt på en enda 
plats. Långön. 

Gravfältct på ön Långön i Hotingsjön i 
Ångermanälvens källomräden i nordvästli
gaste hörnet av Ångermanland. 12 mil N N Ö 
om Östersund, undersöktes 1906 av T . J . Ar
ne, 1952 av Harald Hvarfner. De tolv låga 
gravhögarna med kantränna daterades till 
900-1100-tal. De äldre var brandgravar, de 
yngre skelettgravar. 

Enligt det synsätt som var förhärskande då 
Anderson skrev sin artikel, tolkar han gravar
na på Långön som nordiska. (Att en publika
tion av Hvarfner härom utkommit 1957 bör 
påpekas.) I sitt ovan anförda arbete anser 
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Ambrosiani i stället att också dessa sanno
likast är samiska. (Det måste dock vara ett 
missförstånd då Anderson säger att det finns 
morfologiska likheter mellan dem och de ca 
tusen år äldre gravarna på Krankmårtenh.i-
gen.) Ambrosiani utgår därvid, som ovan. 
från läget på en gravholme. samt att möjlig
heterna till agrar kolonisation på Långön är 
obefintliga. Inte heller på fastlandet intill 
finns annat än begränsade sådana möjlighe
ter och 1700-1800-talens agrara kolonisation 
sökte sig också till ett område längre österut, 
kring nuvarande Hoting. Han framhåller vi
dare att ortsbefolkningen före utgräv ningarna 
tillskrev samerna gravplatsen på Långön. 

Dessa åsikter får ett klart stöd av nya ana
lyser av gravgåvorna från Långön. Här åter
kommer den karakteristiska blandning av ett 
visst urval av samiska, östliga och nordväst
europeiska föremålstyper, jämte ett från nor
diskt bruk avvikande nyttjande av de icke-sa-
miska typerna, som kännetecknar samiska 
depåfynd och gravar i Nordsverige och Nord
norge. I en grav på Långön fanns som tydliga 
gravgåvor en skrapa och ett avslag av kvart
sit, enligt min åsikt ytterligare en indikation 
på samisk tillhörighet. liksom läget på en 
boplats av stenålderskaraktär (se vidare un
dertecknads anföranden vid det nordiska ar
keologmötet i Abo 1985 och det teoretiska 
arkeologmötet i Helsingör 1985. samt i en 
kommande festskrift, samtliga manuskript 
under tryckning). 

Anderson tänker sig vidare att alla de östli
ga inslagen på t.ex. Långön nått området 
direkt från öster. Åtminstone vissa av dem 
torde dock istället vara ett resultat av nära 
kontakter med östskandinavien, varifrån 
man i sin tur erhållit föremålen ifråga öster

ifrån. Det visar sig genom bl.a. de tidiga 
orientaliska bälte- och väskbeslagen från 
Långön. från 900-talet. kanske 900-talets 
andra hälft (I. Jansson muntligt meddelan
de) . De har senast av A.-S. Gräslund satts i 
samband med liknande tidiga väskbeslag av 
förmodligen rysk tillverkning från Rösta i As i 
J ämt l and och Birka i Mälaren. De många 
drag som införlivats med den samiska kultu
ren från den vikingatida. nordiska, tycks 
ungefär samtidigt nått samerna från just 
svearna i östra Mellansverige. 

Anderson kan ha rätt i att förändringar i 
pälshandeln låg bakom att gravfaltet på 
Långön upphörde att nyttjas. Många andra 
förklaringar härtill är dock tänkbara, inte 
minst i ljuset av en annan tolkning av gravfäl
tets etniska tillhörighet. Att basera hela talet 
om cn nedgång i norra Sveriges inland pä 
fynden från denna enda plats tycks mig 
vanskligt. Tidig medeltid i mellersta Norr
land kännetecknas tvärtom av en kraftig ny
kolonisation. Hoting-området. liksom inlan
det norr därom, koloniserades däremot inte 
förrän under 1600— 1800-talen. Till senmedel
tidens nedgång i centrala Jämtland kan en 
omläggning av handelsvägarna ha bidragit. 
Någon påtaglig nedgång i älgstammen är 
dock ej trolig. 

För ett studium av relationerna mellan oli
ka etniska grupper är det forntida Norrland 
ett fascinerande och outtömligt arkiv. Vi står 
ännu bara i början av vår kunskap om det. 
Alla tillfällen till diskussion är därför v älkom-

.1 na: 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Box 5405. S-l 14 84 Stockholm 
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Wladyslaw Duczko, The Filigree and Granula
tion Work of the Viking Period. An analysis of lhe 
material from Björkö. Birka, Untersuchungen 
und Studien V. Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitets Akademien, Stockholm 1985. 
118 s. ISBN 91-7402-162-1. 

I Vitterhetsakademiens stora Birka-svit (nu
mera under redaktion av Greta Arwidsson) 
har under år 1985 utkommit seriens tredje 
doktorsavhandling, Birka V, The Filigree and 
Granulation Work of the Viking Period av Wla
dyslaw Duczko, Uppsala. Som opponent på 
denna avhandling har jag haft ett utomor
dentligt tillfälle att närmare lära känna den 
ar t av vikingatidens silversmide som känne
tecknas av filigran och granulation. Att bo
kens författare är mycket kunnig och besitter 
stor överblick över ett vidsträckt material, 
både det inhemskt vikingatida och dess före
gångare utanför Norden, råder inget tvivel 
om, vilket bl. a. visas av de flödande rika hän
visningarna till bildmaterial i arbeten röran
de denna smyckekonst i (järmare tid och rum. 
Självfallet finns också rikliga hänvisningar till 
de inomnordiska vikingatida fyndens utbud 
av paralleller. 

En annan av Duczkos starka sidor är den i 
inledningskapitlet redovisade tekniska för
ankringen, vunnen dels genom litteraturstu
dier, inte minst av Teofilus, och dels genom 
hans egna experiment, vilka också fortlöpan
de publicerats i Duczkos tidigare arbeten. 
Särskilt de egna experimenten har givit en 
solid bakgrund till de diagnoser som ställs på 
korn, t rådar, lödmetod etc. i de tekniskt håll
na delarna av föremålsbeskrivningarna. 
Dessa experiment har bl. a. också lett till klar
läggande av det s.k. ekvatorsnittets orsaker 
— i stället för att, som tidigare författare för
modat , vara en eftersträvad finess, är den lilla 
fåran på filigrantrådpärlornas högsta punkt i 
själva verket den oundvikliga effekten av att 
tråden pärlats med ett särskilt redskap, "pärl-
filen". 

Bokens huvudavsnitt, "The Artefacts", 
omfattar noggranna beskrivningar av vart 
och ett av de 86 Birka-föremålen (varav 6 från 
Svarta Jorden och resten från gravarna), som 
försetts med filigran och granulation. Före

målen har på bas av sin funktion sorterats i 
sex huvudgrupper, där de två största innehål
ler sammanlagt 74 av de 86 objekten, nämli
gen hängen av olika slag inklusive pärlor (A) 
och dräktspännen (C); i den senare gruppen 
upptas också kulhuvudnålen från grav 832. 
På de övriga grupperna fördelas 1 örhänge 
(B; man kan dock notera, att örhängen i se
kundärt bruk återfinns på två andra håll, i 
huvudgruppen hängen, s. 64 resp. s. 77), 5 
diverse beslag (D), 5 delar av oidentifierade 
föremål (E) och 1 svärd (F). 

Inom huvudgrupperna har alltmera finför
delade undergrupper urskilts, varvid först 
den yttre formen (runda resp. rombiska häng
en e t c , runda resp. likarmade spännen etc.) 
varit vägledande och därefter motivet (runda 
platta hängen med två voluter, runda platta 
hängen med tre voluter, med fyra voluter 
e t c ) . Med denna metod har nedbrytningen 
kommit att drivas därhän, att över 30 under
grupper representeras av blott varsitt enda 
föremål; den numerärt största gruppen, skål
formiga hängen, består av 9 exemplar. 

Efter var och en av delgrupperna följer i 
al lmänhet ett avsnitt med rubriken "Discus
sion", en rubrik som emellanåt är vilseledan
de, då avsnitten ibland bara innehåller upp
räknat jämförelsematerial utan direkt resone
mang om detta materials anknytning till det 
aktuella objektet (t.ex. s. 35, s. 90, s. 94). På 
ett par håll, där längre diskussioner utveck
las, rör de andra objekt än det aktuella, t.ex. 
s. 92, dä r ursprunget för det treflikiga gjutna 
spännet från Mosnss i Norge diskuteras, 
trots att filigraninslaget på detta på det hela 
taget är av underordnad betydelse. Vidare 
exempel: till det runda spännet med filigran-
koner i grav 642 är fogad en Discussion (s. 88), 
som leder fram till en uppfattning om ur
sprunget för Birkas likarmade spänne (grav 
606) och ytterligare några föremål utanför 
Birka, vilka visserligen har närvaron av kon-
elementet gemensam med Bj 642, men i öv
rigt helt skiljer sig ifrån detta. Sagda kon-
element kan också tas som ett av flera exem
pel på att samma företeelse kommit att be
handlas på olika håll i boken; förutom på 
nyssnämnda ställe även på s. 91 (det likarma
de spännet) . 
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Man kan undra om inte en annan gruppe
ringsmetod skulle ha varit mera ändamålsen
lig. Med tanke på den utförliga tekniska redo
visningen av karaktären hos korn och trådar 
samt särskilda filigranelement såsom korn i 
ring, yttäckande granulering etc. borde det ha 
legat nära till hans att försöka en gruppering 
stödd på dessa iakttagelser (liknande metod 
prövad av Hårdh 1976). En sådan gruppering 
skulle dock förmodligen ha medfört bekym
mer, då samma föremål ofta representerar 
flera olika kvaliteter och element. 

En annan typ av gruppering kunde ha tagit 
fasta på de "teknikegna motiven" utan hänsyn 
till föremålens funktion och yttre form, varvid 
t .ex. en volut-grupp kunde ha samlat såväl 
runda platta som runda skålformiga hängen 
samt eventuellt även Terslev-spännena. Även 
här skulle dock samma problem, som nyss 
anförts, inträda. 

Lät taste sättet att råda bot på de antydda 
problemen hade, enligt min åsikt, varit att 
presentera Birka-föremålen med deras indivi
duella beskrivningar i neutral gravnummer
ordning, varmed flera fördelar vunnits. Upp
repningar hade kunnat undvikas och man ha
de i en välvald rad diskussionskapitel kunnat 
ta fasta på och renodla särskilda fenomen som 
exempelvis volutmotivet, korn i ring-bården 
(som vidrörs på s. 39 och s. 42 men ej ens 
nämns i samband med Hängen med mitt
buckla och virvelmotiv s. 50, Krucifixet s. 59, 
Latinska korset s. 61, Rektangulära kapsel-
hänget s. 65), ansiktsmasken (nu behandlad 
s. 68 i Discussion efter Ansiktsformat hänge 
men ej nämns alls i samband med Spänne 
med ansiktsmasker s. 90 eller Krucifixet s. 59; 
det senare måhända förklarligt). Man hade 
på så sätt också fått naturlig möjlighet att 
översiktligt ställa de i Birka företrädda typer
na i kontrast mot närliggande typer som ej 
representeras där, t.ex. runda hängen med 
voluter och mittbuckla, runda hängen med 
flera än fyra voluter, runda hängen med s-spi
raler, dito med medaljonger etc. samt att här
efter diskutera huruvida Birka-materialet är 
karaktäristiskt just för Birka eller om det har 
al lmän stadskaraktär eller allmänskandina
visk karaktär, vidare hur gravmaterialet för
håller sig till skattfyndsmaterial etc. 

Uppläggningen av boken med det tekniska 
första kapitlet och de detaljerade tekniska 
Ibremålsbeskrivningarna inger läsaren oin
friade förhoppningar, att få ta del av resone
mang med teknikarkeologiska förtecken om 
exempelvis möjligheter till verkstadsattribu-
tion. Ett par gånger nämns visserligen att 
vissa föremål torde härröra från samma 
smyckesmed eller verkstad (s. 32, s. 35 och 
s. 91), ehuru endast i förbigående och utan 
närmare kommentar om vilka kriterier som 
binder resp. föremål vid samma hand. Annat 
som kittlar nyfikenheten är huruvida man 
skall räkna med fasta verkstäder eller vand
rande hantverkare. Som med evidens framgår 
och betonas av Duczko, är det kontinentala 
Västeuropa huvudleverantör av vikingatida 
filigranarbcte, både vad gäller färdiga före
mål (äldre vikingatid) och idéer i form av-
teknik och motiv (mellersta vikingatid). 
Duczko påpekar vidare att hängöglor, som 
bildas av en omböjd flik av hängeunderlaget, 
så som det kan ses på flertalet av Birka-
hängena, är typiska för nordisk vikingatid 
(t .ex. s. 32). Men hur förklara denna kombi-
naton av nordisk egenhet med främmande 
teknik och motiv? Är det främmande hantver
kare som kommit till Hedeby och Birka och 
där med teknik och motiv, som hämtats ur 
den frankiskt hemvanda fataburen, utfört lo
kalbefolkningens beställningar av runda och 
fyrkantiga hängen? Eller har skandinaviska 
hantverkare rest utomlands och lärt sig ny
modigheter på kontinenten? En antydan i nå
gon riktning hade tacksamt emottagits som 
hjälp till kulturhistorisk tolkning av fenome
net Birka. 

Som ovan antytts har Duczko systematiskt 
angivit sin uppfattning om de enskilda före
målens ursprung, varvid han skiljer på fran
kiska importföremål, där Frisland urskiljs 
särskilt, slaviska importföremål från resp. 
Böhmen-Mähren , Polen-Elbe och Volynien-
Kiev. Av de inhemskt tillverkade skiljs såda
na ut, som vilar på äldre inhemsk tradition; 
hit räknas endast åtta föremål, nämligen tre 
par ovala spännbucklor med filigranapplika-
toner samt ett kubbstolshänge och ett ansikts
format hänge. Av de övriga inhemska har 
huvuddelen kontinental-europeisk bakgrund 

Formännen 81 (1986) 



192 Recensioner 

medan kulhuvudnålen tillverkats under insu
lärt inflytande och ett par pärlor samt besla
gen på .silverkniv-skaftet i grav 543 under sla
viskt. 

Ofta förutsätts läsaren begripa detta på egen 
hand; i den sammanfattande delen av slutka
pitlet (som inledningsvis utförligt behandlar 
svårigheten att bedöma äldre vikingatids fili
granarbcte med exempel i Stånd der For
schung rörande den norska Hon-skatten) räk
nas ursprungen upp som postulat men det är 
inte alltid det föregående artefaktkapitlets 
"gruppdiskussioner" redovisar indiciekedjan 
(låt vara att den förmodligen finns!) från kon
tinental merovingertid till nordisk vikingatid. 
Generellt kan sägas, att medan de "slaviska" 
diskussionerna oftast är fylliga, organiskt 
sammanhängande och övertygande, är detta 
alltså inte alltid de "västeuropeiska" diskus
sionernas kännetecken. Det mest påfallande 
exemplet härpå är det korthuggna påståendet 
att pärlan från grav 66 förmodligen är nord-
frankisk eller frisisk, efter att i det föregående 
endast ha nämnt pärlor från gotländska och 
öländska fynd förutom två från Hon-skatten 
(s. 76), vilket kan jämföras med det helt till
fredsställande sättet att argumentera rörande 
det Fyrkantiga kapselhängets (grav 606) ål
der och ursprung i mähriskt slutande 800-tal 
(s. 69). 

Inskottsvis kan, då ursprungsdiagnoserna 
är på tal, nämnas, att jag vid disputationen 
framkastade det okontrollerade hugskottet, 
att två av de tre spännbuckleparens knoppar 
— det tredje parets filigranornament är ej 
knoppar utan platta småbleck i sidornas list
verk — kanske utgörs av halva pärlor, köpta 
dussinvis eller efter vikt av en icke filigran-
kunnig spännbucklesmed, som såg sin chans 
att piffa upp de egna alstren med lånta fjäd
rar. Vart leder detta i frågan om inhemsk 
tillverkning i inhemsk tradition . . .? Ett annat 
av mina förslag rörde pärlornas tillverknings-
område, nämligen att den nyssnämnda me
daljongprydda pärlan från grav 66 tillsam
mans med sina främst gotländska paralleller i 
själva verket kunde härstamma från Gotland. 
.Som stöd anförde jag dels att ett par av de 
paralleller, som Duczko nämner, i sina me
daljonger innehåller det trappstegs- eller cloi-

sonnémotiv, som särpräglar gotländska guld
brakteater (Stenberger 1958 a) och dels Ducz
kos påpekande att en viss kornkaraktär är 
typisk för bl .a. det gotländska materialet (s. 
25), vilket illustreras med just den ovan
nämnda förment frisiska pärlan från grav 66 
(fig. 94). Naturligtvis är detta inte bindande; 
denna min fundering tjänar emellertid också 
ett anna t syfte, nämligen att komma in på 
frågan om ursprungsområden inom Norden. 
Som det nu är, har Duczko nöjt sig med attri-
bution till Norden/Skandinavien, vilket enligt 
min åsikt är ett otillfredsställande vitt be
grepp, särskilt som han i den utomnordiska 
geografin urskiljer hela sex områden (jfr 
ovan) . Vid disputationen påpekade jag som 
exempel Stenbergers förslag, att korn i ring
bården skulle vara östskandinavisk (Stenber
ger 1958 b s. 128f), vilket Duczko emellertid 
avvisade med stöd i bårdens uppträdande i 
b l .a . skånska silverskatter. 

De i avhandlingen anförda kronologiska 
bedömningarna har främst hämtats från da
teringar med spännbucklckombinatoner en
ligt Jansson 1984 och hänför sig vidare i de 
allra flesta fall till gravanläggningstillfallet 
utan närmare diskussion om filigranföremå-
lens egen kronologi. Angivelserna har i en 
lista över filigrangravar (s. 113) begränsats 
till äldre resp. mellersta vikingatid (slutmynt 
anges i förekommande fall), medan tillägget 
" t id ig" eller "sen fas" förekommer i de de
skriptiva individavsnitten efter diskussion i 
inledningen till artefakthuvudgrupperna, det
ta sagt som upplysning till dem som skall 
begagna denna bok. 

Efter den framlagda kritiken vill jag trots 
allt understryka, att jag är mera positiv till 
vad som finns än negativ till lakunerna i 
Duczkos bok, eftersom den ger tillgång till ett 
väl genomarbetat föremålsmaterial, försett 
med många uppslagsändar i form av de ovan
nämnda omfattande referenserna till jämfö
relseobjekt och, inte minst, ett utmärkt bild
material . Alla föremål in extenso är avbilda
de, de flesta fotograferade av Duczko själv, 
och presenteras (med några undantag) från 
både framsida och baksida. Härtill kommer 
en lång rad förträffliga mikrofotografier i upp 
till 100 gångers förstoring av välvalda och 

Fornvännen 81 (1986) 



Recensioner 193 

instruktiva detaljer. (Såväl dessa som en 
mängd metallanalyser har utförts med hjälp 
av Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid 
Stockholms universitet.) 

Att ge föremålens baksidor och "insidor" 
(metallanalyserna) ett egenvärde är beröm
värt. Så vitt jag förstår kommer arkeologernas 
framtida forskningsfält i hög grad att återfin
nas på just andra än föremålens framsidor. 
Dessa har kanske snart givit ifrån sig det mes
ta av sina vittnesbörd och det är på de andra 
sidorna vi kan hämta nytt bevismaterial att 
komplettera vår gamla kunskap med. Med en 
kombination av framsidors stil, motiv och 
form och de tekniska elementen på både 
fram-, in- och baksidor (jfr ovan om häng-
öglor) kommer vi att kunna få en mera sam
mansat t bild av spelet mellan tradition och 
innovation, regionalitet och internationalitet, 
vilket kan ge viktiga bidrag till förståelsen av 
kulturhistoriska skeenden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Duczkos 

avhandling är en värdefull materialpublika
tion med sin gedigna tekniska presentation i 
text och bild men att materialet, fastän det 
kan tyckas inbjuda till kulturhistoriska pro
blemlösningar, (vid sidan av framställningar 
om ursprunget i främst kontinentalt västeuro
peisk miljö) ej lockat avhandlingsförfattaren 
därtill — ännu! 
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Inga Hägg, Die Texlilfunde aus dem Hafen von 
Haithabu, Berichte iiber die Ausgrabungen in 
Hai thabu, Bericht 20, utgiven av K. 
Schietzel, Schleswig-Holsteinisches Landes
museum fiir Vor- und Fruhgeschichte, 
Schleswig. Karl Wachholtz Verlag, Neu
miinster 1984, 290 s, ill. Med svensk sam
manfattning och bidrag av G. Grenander Ny
berg och H. Schweppe. ISBN 3-529-1920-8. 
ISSN 0525-5791. Pris: DM 85:—. 

Det textilmaterial som Inga Hägg presenterar 
hä rs tammar från Hedeby hamn och påträffa
des vid utgrävningar där under åren 
1977-1980. Hon konstaterar att detta är det 
största slutna textilkomplexet från vikingati
den i Nordeuropa. Det är daterat till 900-
talet. 

Textilfynden har sekundärt använts dels 
som tätningsmaterial vid skeppsbyggnad, dels 
som tjärtrasor och delar av tjärkvastar för 
strykning av skeppen med tjära. Det är ingen 

lätt uppgift som Hägg åtagit sig, nämligen att 
tolka dessa trasors ursprungliga funktion. 
Bland dem finns det dock så stora tygbitar att 
Hägg anser fyndet som helhet ur dräkthisto
risk synvinkel vara det mest givande hittills 
från vikingatiden. 

Av textilierna beskriver Hägg endast dem 
som hon tolkat som klädrester, inalles 170 
stycken. Bland det uteslutna finns ett stycke 
" r y a " (Häggs term), alltså en (lossad vävnad, 
en vävtyp som förekommit både i kläder och 
som över- och underlag i bädd (se t.ex. Gud
jonsson 1962). 

Det är bara material av ylle som bevarats 
— i enstaka fall är häst- eller gethår inblanda--
de i ullen. Beträffande linne anser Hägg att 
detta material inte var en nödvändighetsvara 
utan ett överflödstillskott till den dåtida dräk
ten. Man får dock förutsätta att denna i vissa 
fall haft delar av såväl linne som skinn, fastän 
fyndet inte innehåller sådana material. 

Efter att inledningsvis ha redogjort för kon-
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serveringssättet kommer Hägg genast in på 
tolkningen av textilierna, som redovisas i ka
talogform. Många stycken har kunnat be
s tämmas såsom tillhörande vissa dräktplagg. 
Häggs tolkningar, som visar hennes stora 
analys- och kombinationsförmåga är i många 
fall mycket djärva. Genom att hon klart läg
ger fram de argument hon har, inte bara för 
de säkra tolkningarna utan även för de mera 
osäkra bestämningarna, har hennes fram
ställning blivit av största värde för den fram
tida forskningen. 

En stor del av funktionsbestämningarna 
bygger på studier av sömmar som påträffats 
på bitarna, t .ex. fåll- och skarvsömmar, vilka 
visar avslutning, resp. fortsättning på en 
plaggdel. Ur sömmarnas form och riktning 
har slutsatser angående tillskärningen kunnat 
dras . Genom att kombinera närliggande tyg
bitar med samma struktur har större kläd
stycken kunnat uppvisas. I motsats till grav
fynden har här inte några smycken kunnat 
vara till hjälp vid rekonstruktionerna. Alla 
fragment har i katalogdelen placerats under 
någon kategori, även de osäkra, vilka dock 
fått särskild beteckning. 

De dräktplagg som Hägg anser sig kunna 
konstatera är för kvinnodräkten: undertuni
ka, hängselkjol och övertunika samt för mans
dräkten: s trumpa eller damask, benlindor, en 
tätt åtsit tande långbyxa av samma typ som 
finns i det bekanta järnåldersfyndet från 
Torsbjerg och en vid, veckad byxsort som 
brukar kallas "pluderhosa", skjorta eller un
dertunika, övertunika, jacka av valkat tyg, av 
Hägg kallad lodenjacka samt kaftan, dvs. en 
öppen jacka som lagts omlott och hållits ihop 
med ett bälte. Dessutom finns rester av en 
mantel , som har kunnat tillhöra antingen en 
man eller en kvinna, samt två ansiktsmasker. 

De ovan uppräknade klädtermerna är de 
som Hägg använder i den svenska samman
fattningen, och de leder till en viss oklarhet. I 
hennes avhandling om kvinnodräkten i Birka 
förklaras exempelvis tunika vara ett framtill 
slutet plagg, men i denna bok beskrivs en 
övertunika som öppen, ett skrivsätt som hon 
dock inte är ensam om. Man hade önskat att 
den ordlista som finns med förklaringar på 
tekniska termer även skulle ha innefattat de 

dräkt termer som använts i denna bok. Så 
länge en internationellt antagen dräkttermino
logi inte föreligger borde en sådan ordlista 
finnas i varje större arbete. 

Liksom andra dräkthistoriska forskare stö
der sig Hägg på Falks arbete om den fornnor
diska dräkten (Falk 1919). Sålunda finner 
hon bl .a . motsvarigheter till orden "serkr" 
(som ett slutet ärmlöst plagg) och "skyrta" 
(med långa ärmar och sidoslitsar) i Hedeby 
hamns dräktmaterial . Termen övertunika 
motsvaras i fornnordisk litteratur av ordet 
"kyrt i l l" (kjortel), kappa/kaftan benämnas 
" k a p a " osv. Sådana termer brukar tyvärr inte 
Hägg i den svenska sammanfattningen, men 
de ingår i hennes jämförande studie på tyska 
mellan Hedebyfynden och den fornnordiska 
terminologin. 

Katalogdelen innehåller dels fotografier, 
dels teckningar, bl. a. sådana som visar var på 
kroppen klädfragmenten varit placerade. En
dast i fråga om den kvinnliga övertunikan ger 
förf. en skiss över en hel plaggdels (kjolens) 
tänkta utseende. 

Unika som fynd är de båda ansiktsmasker
na. Den ena är gjord av filtad ull och skall 
troligen föreställa ett fårhuvud; den andra 
som är gjord av ruggat och valkat tyg, liknar 
ett kalvhuvud. Hägg anser att åtminstone den 
senare har varit inpassad i ansiktsöppningen 
på en hätta av kapuschongtyp, som möjligen 
varit fäst vid ett ytterplagg. På en av det 
norska Osebergsfyndets bekanta bildvävna
der avbildas en procession där en figur bär 
djurmask framför ansiktet. Hägg, som drar 
fram många fler paralleller i bild, menar att 
sådana masker var vanliga bl .a . vid ceremo
niella tävlingsstrider, t.ex. i härlägren under 
romartiden. Intresset för maskernas kulturel
la betydelse har ökat sedan sådana nu förelig
ger inte bara i bild utan även som verkliga 
fynd. 

En fjärdedel av boken ägnas tygernas 
konstruktion och kvalitet. Garnerna i varp 
och inslag har analyserats, deras grovlek, 
snodd och tvinning har fastställts. (Olika 
spinnmetoder har diskuterats i ett tillägg av-
undertecknad.) Förhållandena mellan tråd
täthet, snodd och vävteknik har samman
ställts i upplysande diagram, där jämförelser 
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gjorts mellan Hedeby och närliggande fynd
platser. I flera kan en standarisering av tråd
tätheten i tygerna spåras. Den röjer en fram
ställning av stapelvaror. Detta erinrar om att 
Hedeby var en viktig handelsplats bl.a. för 
den frisiska tyghandeln (Jankuhn 1972 s. 
188). 

Tygfragmenten har varierande vävbind-
ning: 4 6 % är liksidig fyrskaftad diagonalky-
pert (där vävens bindepunkter förflyttar sig 
efter regelbundna snedlinjer), 2 4 % tuskaft, 
1 0 % treskaftskypert och 9 % liksidig fyrskaf
tad korskypert. Mindre vanliga är sådana ky-
pertvävnader där de för kypert typiska sned
linjerna i bindningen bryts sä att fiskbens-
mönstring uppstår eller den variant där lin
jerna bryts både i varp- och inslagsled s.k. 
diamantkypert (vardera 5%) . I båda fallen 
gäller det bindningar som är typiska för väv
ning i den s. k. varptyngda vävstolen, där den 
hängande varpen sträcks genom tyngder ner
till, dvs. den vanliga fornnordiska vävstolen. 
Mar t a Hoffmann har i sin avhandling 1964 
visat att vid vävning i en sådan vävstol varp-
t rådarna vanligen följs åt två och två. Detta 
har till följd att då snedlinjerna i kypert skall 
vändas i spets, vändningen inte blir symme
trisk på var sida om spetsen utan s. k. skarp 
anslutning uppkommer. (I den löpande tyska 
texten poängterar Hägg inte skillnaden mel
lan "Spitzköper" och "Fischgratköper".) Det 
kan tilläggas att en skarp förflyttning av bin
depunkterna sker också i den liksidiga korsky-
perten. 

Vikingatiden och början av vår medeltid är 
en brytningstid, då man börjar finna spår av 
en vävstol med horisontellt spänd varp och 
t rampor (Grenander Nyberg 1981) — en be
tydelsefull förändring i vävningens historia. 
Det är därför intressant att Hägg vid sina 
jämförande studier finner att fiskbensmönst-
rad kypert (eller bruten spetskypert) och dia
mantkypert minskat i förekomst vid denna 
tid. Däremot har treskaftad (oliksidig) kypert 
ökat — en tendens som framgår bl.a. av de 
medeltida fynden i Lund (Lindström 1982). 

Vid beskrivningen av klädresterna från He
deby hamn har Hägg lagt stor vikt vid sam
bandet mellan tygkvalitet, vävteknik och den 
funktion som tygerna kom att få. Vid tyger

nas framställning har man tydligen utgått 
från de klädesplagg de en gång skulle bilda. 
Redan garnsorterna som ingår i tygerna har 
varierats efter den planerade användningen 
av tygerna. Dessa synpunkter är sällan beak
tade i tidigare arkeologisk textillitteratur. 

Hägg påpekar att de funna dräktdelarna 
inte är lappade; bara fodren kan ha varit 
hopfogade av flera olika tygbitar. Det är med 
and ra ord inte de fattigaste i samhället som 
kasserat sina kläder olappade och låtit dem 
bli till trasor för tätning med tjära. Klädres
terna speglar för övrigt de sociala förhållan
dena bland de relativt välbärgade hantver
karna och köpmännen i Hedeby. 

Många jämförelser görs med textilierna 
från orten Elisenhof (700-tal), som låg på 
handelsvägen mellan Nordsjön och Hedeby 
(om textilierna där, se Hundt 1981). Hägg 
finner både likheter och olikheter i orternas 
dräktmaterial . Några likheter i vävsätten vi
sar på en inhemsk textiltradition som stått sig 
åtminstone under tiden mellan 700-talet och 
900-talet, representerat av Hedebyfyndet. 
Olikheter har uppstått bl.a. på grund av att 
Elisenhof var ett bondesamhälle. Textilfyn
den från Elisenhof visar dessutom klädvanor 
hos olika sociala grupper, även de fattigaste, 
på grund av den naturkatastrof som drabba
de hela samhället (Szabö m.fl. 1985 s. 214f) . 

Bland klädresterna från Hedeby hamn 
finns många bitar av tyg som ruggats och 
valkats för att bli tätare. Behandlingen under
lät tade även en mera invecklad skärning av-
kläderna. De färgade tygerna är också vanli
gare i Hedeby än i Elisenhof. (Färgningen har 
ofta skett med valnötsskal enligt analyser som 
gjorts av H. Schweppe.) Efterbehandling av-
tyger förekommer allt oftare under medelti
den. Handelsorter som Hedeby var ju även 
tidigt platser där landsbygdens vävprodukter 
förädlades genom valkning och färgning. , 

Dräktplaggen synes i allmänhet ha varit 
väl tillskurna och vittnar om en avancerad 
tillskärarkonst. Det är sålunda ofta inte fråga 
om dräktdelar med raka kanter, gjorda av 
hela vådstycken såsom de kommit ur vävsto
len, klädformer som man kallat primära. 
Klädsnit ten i Hedeby följer i många fall krop
pens former. Hängselkjolen har t.ex. intag-

Fomvännen 81 (1986) 



196 Recensioner 

ningar i midjan. Tillskärningslinjer som är 
bågformiga och inte trådraka förekommer. 
Även många spinkbitar från tillskärningen 
vit tnar om en framstående skräddarkonst. 

Inga Hägg framhåller att flera klädformer 
motsvarar dem som tidigare ansetts typiska 
för hög- och senmedeltidens klädedräkt, 
framför allt så som den framträder i de grön
ländska dräktfynden från Herjolfsnes. Det 
gäller särskilt det snitt som gör att kläderna 
blir starkt utvidgade i sin nedre del genom 
insatta kilar. Även sådana detaljer som fick-
slits och flätornament över sömmar finns i 
båda fynden. Hägg finner emellertid även lik
heter med de dräkter som avbildas på den 
kända Bayeuxtapeten från omkring 1100. Det 
gäller bl. a. det trånga livet som gör att plag
get inte kunde träs på över huvudet. Att söka 
efter någon allmän utvecklingslinje är natur
ligtvis svårt, om det inte gäller enskildheter. 
Kulturinflytanden kan ha skett från många 
håll och nyheter accepterats i varierande grad 
beroende på kulturmiljön. 

Den sista delen av boken ägnar emellertid 
Hägg åt jämförande studier av klädformerna i 
Hedebyfyndet för att finna ursprunget till vis
sa klädesplagg. Källorna är framför allt litte
rära förutom andra fynd, men de utgörs även 
av bildframställningar. De sistnämnda kan 
vara svårtolkade. Rekonstruktioner av dräk
ter har gjorts med utgångspunkt från avbild
ningar, vilket visat sig vanskligt (se t.ex. 
Blindheim 1947). Hedebyfynden kan bidra 
till mera säkra rekonstruktioner. 

Hedebytextiliernas höga och avancerade 
nivå i fråga om tillskärarkonst visar sig sär
skilt i mansdräkten. Denna är variationsrik 
och anpassad efter olika funktioner. Många 
plagg har drag som röjer inflytanden från 
romerska härläger i väst men ytterst från så
dana i mellersta ö s t e r n . Den manliga dräk
ten har sålunda ofta ett militärt ursprung och 

dess detaljer har kommit att tjäna som härs
karsymboler, vilket Hägg visar i en fascine
rande framställning. Liksom krigardräkter-
nas snitt har varit avgörande för utformning
en av furstedräkterna, har de sistnämnda bli
vit förebilder för klädedräkten hos andra 
grupper i samhället, och så småningom har 
klädformerna spritts i allt vidare kretsar. I 
tidens ceremoniella formspråk har också an
siktsmaskerna spelat en betydelsefull roll. 

Inga Häggs publicering av textilfynden 
från Hedeby hamn har skett anmärknings
värt snabbt, och redovisningen är både utför
lig och idérik. Hennes jämförande framställ
ning är av största betydelse för textilforsk
ningen och bör väcka intresse även hos de 
arkeologer som inte särskilt sysslar med texti
lier. 
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Kirsten Bendixen, Sceattas and Other Coin 
Finds. Ribe Excavations 1970-76, Volume 1, Ed. 
M. Bencard, Esbjerg 1981, s. 63-101. ISBN 
87-85198-75-7. 

Mark Blackburn, Christina Colyer, Michael 
Dolley t , Early Medieval Coins from Lincoln and 
its shire c. 770—1100. Lincoln Archaeological 
Trus t , The Archaeology of Lincoln, Volume 
V I - 1 , Lincoln 1983, s. 1-46. ISBN 0906780-
26-8. Pris £ 5 , 9 5 . 

"Coins are documents ." Med detta citat från 
den kände experten på anglosaxisk historia, 
sir Frank Stenton, inleds redogörelsen för 
anglosaxiska myntfynd från Lincoln och Lin
colnshire. Insikten att varje mynt är ett doku
ment, likvärdigt med andra skriftliga källor, 
hat under senare år fatt en vidare spridning. 
Utförliga spccialpublikationer ägnas de mynt 
som påträffas vid större stadsarkeologiska ut
grävningar. Ribe- och Lincoln-publikationer-
na är utmärkta exempel på denna för numis
matisk forskning nya och tilltalande trend. 

Ribe Excavations, vol. 1, består av tre delar: 
(1) orienterande inledning av redaktören, 
Mogens Bencard (s. 9-19); (2) Inge Skov-
gaard-Petersens presentation av de skriftliga 
källorna från Alcuin till Ribe biskopskrönika, 
med parallelltryck av latinsk text och dansk 
översättning, och med kronologiskt index 
över historiskt kända händelser i Ribe med 
omnejd (s. 21—62); (3) Kirsten Bendixens be
handling av myntfynden (s. 63-101). Inne
hållet i Bendixens artikel är i flera avseenden 
sensationellt. Fynden av 32 sceattas i Ribe, 
och av en merovingisk trient, två denarer och 
10 sceattas i det närbelägna Dankirke, avslö

jade en dittills okänd ekonomisk aktivitet i 
södra Skandinavien redan under 700-talets 
förra hälft. Det är nämligen inte fråga om 
depåfynd utan om ensamfunna mynt, sanno
likt en gång tappade ett och ett i samband 
med affärstransaktioner. Under de år som 
förflutit sedan Bendixens artikel publicerades 
har ytterligare fynd tillkommit. Forskningen i 
de gåtfulla myntgrupper av huvudsakligen 
engelskt och frisiskt ursprung, som går under 
den gemensamma beteckningen sceattas och 
som brukar dateras från slutet av 600-talet till 
mitten av 700-talet, har tagit ny fart. Ämnet 

för det sjunde Oxford-symposiet om mynt
ning och mynthistoria, som hölls i september 
1983, var sceattas, och symposiepublikation
en, Sceattas in England and on the Continent (BAR 
British Series 128, 1984), innehåller på drygt 
250 sidor ett 20-tal forskares aktuella åsikter i 
ämnet . 

Det är särskilt på två punkter som Bendix
ens publikation till synes innebär en konfron
tation med dittills rådande uppfattning. Det 
gäller dels frågan när vikingatiden började, ca 
800 eller bortåt hundra år tidigare, dels frå
gan när den äldsta nordiska myntningen bör
jade , på 790-talet eller på 820-talet. Den för
sta frågan, som delvis torde kunna rubriceras 
som ett definitionsproblem, skall inte behand
las i denna artikel som uteslutande avser den 
mynthistoriska aspekten. 

Bendixens arbete består dels av en allmän 
översikt av sceattamyntningen (forsknings
historia, tidigare kända fynd, cirkulation, 
samt diskussion av de nya fynden), dels av en 
katalog med foto och noggrann beskrivning 
av varje mynt som hittats i Ribe och Dankir
ke. I katalogen anges under rubriken "Com
parative mater ia l" för varje exemplar den 
närmaste parallellen (i förekommande fall 
stämpclidentiska mynt) i det stora materialet 
av 1000-tals sceattas, som under resor till ve
derbörande museer i England och på konti
nenten granskats av författaren. Detta är en 
forskningsinsats värd stor beundran: det gäl
ler att identifiera millimeterstora detaljer på 
föremål med en diameter på bara 10-12 mm. 
Ett liknande arbete har veterligen inte tidiga
re utförts inom sceattaforskningen. 

Bendixen visar övertygande hur väl mynt
beståndet i Dankirke och Ribe stämmer över
ens med myntcirkulationen i Nordsjöområ-
dets västligare delar under förra hälften av 
700-talet. Dankirke som helhet representerar 
ett betydligt äldre stadium än Ribe — bosätt
ningen går tillbaka till ca 200 f Kr. I Ribe 
tycks bebyggelsen ha börjat ca 725 och pågått 
till ca 800. Någon säker kontakt med det i 
skriftliga källor omtalade vikingatida Ribe 
finns alltså ännu inte. Den numismatiska da
teringen till 700-talets förra hälft stöds av 
dendrokronologi och termoluminiscens. Ben
dixens antagande att mynten hamnat i Ribe 
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med omnejd redan före ca 750, som ett utslag 
av en samtida myntcirkulation i Nordsjö
området , synes rimlig. I Sydskandinavien bör 
mindre enklaver med myntcirkulation och 
någon form av penningekonomi kunna tänkas 
redan vid denna tid. Enligt recensentens upp
fattning kan dock den ekonomiska verksam
heten i en sådan enklav efter någon tid ha 
återgått till mera primitiva former — man 
måste inte nödvändigtvis förutsätta en konti
nuerlig penninghushållning i Ribeområdet 
ända tills den inhemska myntningen kommit 
igång. 

Som synes av följande sammanställning 
finns det en intressant skillnad mellan myn
ten från Dankirke och från Ribe. 

Dankirke Ribe 
Dorestad, Madelinus, ca 650-b. 700-t. 3 
Engelska och "Continental runic", 

ca 705-730 4 
Porrupines, ca 725-750 1 5 
Wodan/Monster, ca 725-? 5 25 

Sju av Dankirke-mynten tillhör äldre typer 
som inte förekommer i Ribe. I Ribe domine
rar Wodan/Monster-sceattas. Bendixen kom
menterar inte denna skillnad, som kan antyda 
att Wodan/Monster är yngre än Porcupines. 
Frågan har fatt betydelse genom en nyligen 
publicerad hypotes enligt vilken Wodan/ 
Monster-sceattas ej skulle vara präglade i 
Frisland utan i Danmark (D. M. Metcalf, 
BAR BS 128, s. 159-164), en hypotes som 
synes osannolik och som bör kunna bemötas 
bl .a . utifrån en trolig åldersskillnad mellan 
Porcupines och Wodan/Monster . 

Efter Pippins myntreform ca 755 försvinner 
sceattas ur fynden på kontinenten. I England 
är utvecklingen likartad. Av fynden att döma 
är myntimporten till Skandinavien under 
lång tid mycket obetydlig — fynden från 
Dankirke och Ribe lär oss dock att frånvaron 
av myntfynd kan vara skenbar. Det enda stör
re fyndet med västeuropeiska mynt före slutet 
av 900-talet är alltjämt det skånska Häljarps-
fyndet med ca 30 Christiana-Religio-denarer 
(Ludvig den fromme 814-840). 

Den äldsta nordiska myntningen har san
nolikt ägt rum i Hedeby. Bildförlagorna har 
hämta ts från olika håll: Wodan/Monster-

sceattas, Northumbriska sceattas, Karl den 
stores äldre Dorestad-denarer (ca 770-793/4) 
och, troligen, karolingiska denarer från perio
den 800—814 ff. med bilden av en båt respek
tive ett tempel. Även när det gäller vikt och 
storlek finns ett samband med Karl den stores 
yngre denarer. Myntreformen 793/4 (enligt 
vissa forskare ca 790) innebar att den karo
lingiska denarens vikt höjdes från ca 1,25 g 
till ca 1,70 g. Samtidigt ökades myntens dia
meter. Efter ett betydelsefullt mellanstadium 
på karolingiskt område, representerat av 17 
Carolus-imitationer i Krinkbergfyndet (fyn
det dateras till tiden strax före myntrefor
men) , etablerar sig nämligen den äldsta 
nordiska myntningen genom prägling av-
mynt med halv denarvikt, ca 0,85 g, och med 
samma diameter som den ca 793/4 reformera
de denaren. Den äldsta nordiska myntningen 
kan alltså tidigast ha ägt rum på 790-talet. 

Ribefyndens konsekvenser för dateringen 
av den äldsta nordiska myntningen kan bedö
mas ur två olika synpunkter. 

1. Valet av bl. a. Wodan/Monster som bild
motiv beror på att sådana mynt alltjämt cir
kulerade. Eftersom tillförseln utifrån upphört 
måste de populära mynten ersättas med in
hemska imitationer. Myntningen måste ha 
börjat kort tid efter reformen 793/4. Initiati
vet kan ha kommit från kung Godfred. I An
nales Regni Francorum år 808 omtalas dan
skarnas konung, Godfred, i samband med 
skatteuppbörd på handelsplatsen "Reric" 
{Ribe Excavations 1, s. 29). Karolingiska dena
rer med bilden av båt och tempel (800-
814ff.) har inte inspirerat motsvarande motiv 
på de nordiska mynten. Detta är Bendixens 
uppfattning. 

2. Wodan/Monster behöver ej ha varit i 
cirkulation i södra Jylland för att tjäna som 
förlaga till den äldsta myntningen i Hedeby. 
Det kan ha varit tillräckligt med några få 
överlevande exemplar. Paralleller saknas in
te. De nyss nämnda bildmotiven på Karl den 
stores denarer från perioden 800-814 är häm
tade från senromerska mynt. De många by
santinska motiven på danska mynt från mit
ten av 1000-talet är hämtade från bysantinska 
guld- och silvermynt som aldrig tycks ha cir
kulerat i Skandinavien. 
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Ända in på 1000-talet kännetecknas skan
dinavisk myntning av betydande ojämnhet 
med mycket långa pauser, t.ex. under senare 
hälften av 800-talet. Det är inte förrän efter 
mitten av 900-talet som Hedebymyntningen 
blir någorlunda kontinuerlig och får större 
omfattning. Hacksilver användes som betal
ningsmedel in på 1000-talet även i Danmark 
(och på Gotland ännu mycket längre). Mot 
denna bakgrund kan myntfynden i Ribe, som 
redan framhållits, betraktas som utslag av en 
rät t kortvarig ekonomisk blomstringstid på 
ett begränsat område före mitten av 700-talet. 

Uppfattningen att den nordiska myntning
en börjat först under Ludvig den fromme kan 
kompletteras med ytterligare några synpunk
ter. De nordiska myntens bildvärld bör sna
rast tolkas som hednisk propaganda. De ovan 
flera gånger nämnda karolingiska mynten 
med bilden av ett tempel har omskriften 
"Chris t iana Religio" och är alltså utpräglade 
propagandaverktyg för den kristna religio
nen. Christiana Religio-mynten blir under 
800-talet det karolingiska ledmyntet framför 
andra (jfr Häljarpsfyndet ovan), kanske del
vis som en motvikt till den islamiska dirha-
men, vars långa inskrifter propagerar för ut
bredningen av den islamiska religionen. I He
debyområdet var 820-talet en brytningstid 
mellan hedendom och kristendom. En religiöst 
propagerande hednisk myntning, värdemäs
sigt anpassad till den karolingiska denaren, är 
inte otänkbar. Av större vikt är dock en syn
punkt som framförts av Gert Hatz (Handels-
plätze des friihen Mittelalters 2, 1984, s. 265). 
Unde r Ludvig den fromme grundades mål
medvetet nya myntorter i rikets nordöstra 
del, i Corvey och i Hamburg. Ett visst sam
band eller snarare växelspel med myntning-
ens början i det ej alltför avlägsna Hedeby ter 
sig naturligt. 

Det finns alltså argument till stöd för båda 
dateringsalternativen, även om alternativ 2 
enligt recensentens uppfattning är det mest 
sannolika. Uppgiften att närmare datera 
Nordeuropas många stumma myntsorter från 
700- och 800-talen hör till de svåraste inom 
medeltidsnumismatiken. Detta beror inte 
minst på att det finns så få depåfynd. Under 
utgrävningarna i Hedebys hamn 1980 hitta

des i en jordklump på 0,125 m2 600 pärlor och 
7 mynt. Mynten, som nyligen publicerats av-
Gert Hatz {Hikuin 11, 1985, s. 133-144) visa
de sig bestå av 6 nordiska mynt med bilden av-
ett hus (tempel) på ena sidan. Det sjunde 
myntet var en Christiana Religio-denar präg
lad för Ludvig den fromme 814—840. Detta 
nya fynd synes stärka uppfattningen att 
myntcirkulationen i Dankirke och Ribe varit 
tidsmässigt ganska begränsad och att den 
äldsta nordiska myntningen börjat först un
der Ludvig den frommes tid, bl.a. i form av 
imitationer av Christiana Religio-denarernas 
tempelbild. 

Myntfynden från 1970-talets utgrävningar i 
det centrala Lincoln är på intet sätt sensatio
nella. Man hittade ungefär de mynt som man 
kunde vänta sig att hitta. Numismatiskt mest 
givande var grävningsområdet vid Flaxen-
gate. På en yta av knappt 600 m2 hittade man 
16 anglosaxiska mynt. Fyndtätheten är alltså 
ringa: bara ett mynt per 40 m2 och en tidrymd 
av ca 200 år. Den näst myntrikaste grävnings
platsen i Lincoln, S:t Paul-in-the-Bail, gav 10 
mynt. 

870- 973 
979-1018 

1018-1066 
1066-1100 

Flaxengate 
6 
-
8 
2 

S;t Paul 
5 
4 
1 
-

Den kronologiska fördelningen är alltså myc
ket ojämn — t. ex. inga Ethelred 11-mynt från 
Flaxengate men fyra från S:t Paul, ca 500 
meter norrut i staden. I grävningsområdet 
4M75 i Ribe är mynttätheten ungefär dubbelt 
så stor (15 mynt på ca 300 m2 och kortare 
tidsperiod). Generellt kan sägas att mynt ofta 
är svåra att upptäcka och att svinnet vid ut
grävningar kan vara betydande. Mynttäthe
ten i Lincoln kan alltså vara högre än vad 
som framgår av publikationen. 

Lincolnshire har en yta som ungefär mot
svarar två tredjedelar av landskapet Öster
götland. För detta ganska stora område redo
visas (utanför staden Lincoln) 32 anglosax
iska ensamfunna mynt och fyra depåfynd 
med slutmynt ca år 900 respektive 970, 1000 
och 1025. Depåfynden är till större delen 
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skingrade och innehållet bristfälligt doku
menterat . Fynden från Lincolnshire kan jäm
föras med motsvarande material från det vi
kingatida Östergötland (CNS 8.1, 1983): 
bl. a. 6 ensamfunna mynt, 5 gravfunna och 15 
depåfynd. 

De ensamfunna mynten från Lincoln och 
Lincolnshire, tillsamman 70 exemplar, be
skrivs föredömligt, dels i bekväm tabellform 
med alla numismatiskt relevanta detaljupp
gifter, dels i en löpande text som formar sig 
till en bred redogörelse för områdets politiska 
och ekonomiska historia under mer än 300 år. 
Eftersom många mynt är korroderade, trasiga 
eller på annat sätt otydliga, har man valt att 
avbilda dem i form av utmärkta teckningar, 
oftast i dubbel skala. Publikationen innehål
ler inte ett enda foto! Som komplement till 
teckningarna — och för att visa icke numis
matiskt sakkunniga vilket svårbearbetat ma
terial det är fråga om — skulle man dock ha 
önskat åtminstone några foton. 

När det gäller tolkningen av materialet läg
ger författarna stor vikt vid bristen på Ethel
red ILs mynt, särskilt vid det faktum att två 
mycket vanliga typer, Helmet (ca 1003-1009) 
och Short Cross (ca 1009-1018) helt saknas. 
Enligt författarna skulle de två typernas från
varo dels bero på att inga härjningar i områ
det är kända från tiden 1003-1018 (Sture Bo
lins krigshypotes använd på ensamfunna 
mynt?) , dels på den stora myntexporten till 
Skandinavien. Att myntverket i Lincoln var i 
intensiv verksamhet just 1003-1018 framgår 
nämligen av de skandinaviska fynden. En 
närmare till hands liggande förklaring synes 
vara de ensamfunna myntens ringa antal och 
ojämna fördelning överhuvud, vilket illustre
ras av jämförelsen ovan mellan Flaxengate 
och S:t Paul-in-the-Bail. 

Ett Edward Confessor-mynt från Flaxen

gate är kraftigt böjt. Böjningen antas visa 
närvaron av skandinaviska köpmän i Lincoln 
eftersom böjda mynt "are very rare at this 
date in the British Isles". Faktum är att åt
skilliga myntfynd från Brittiska öarna inne
håller böjda mynt, bl.a. depåfyndet från 
Chancton 1866, med slutmynt 1066 (B. Mal
mer BAR IS 122, s. 398). Bland de 70 ensam
funna mynten finns intressant nog två skandi
naviska mynt, trots växlingstvång för ut
ländska mynt: ett danskt, präglat i Lund ca 
1045 och ett norskt, präglat för Olav Kyrre ca 
1070. Som bekant uppges ett norskt mynt av 
s amma typ vara funnet i Maine, USA. Myn
tet är äkta men fyndomständigheterna oklara. 
Det kan inte helt uteslutas att myntet i mo
dern tid forslats till USA (Skaare, Meddelelser 
fra Norsk Numismatisk Förening 2, 1979). Läsa
ren skulle gärna ha önskat en antydan härom 
i Lincolnpublikationens magnifika slutrader, 
dä r förbindelsen med det något oklara USA-
myntet får illustrera det vikingatida Lincolns 
vär ldsomspännande betydelse. 

Som helhet är emellertid Early Medieval 
Coins from Lincoln en ytterst informativ och väl 
genomarbetad publikation. Läsaren instäm
mer i författarnas önskan om flera liknande 
publikationer från andra delar av England. 
Liksom för den svenska numismatiska land
skapsinventeringen (Malmer & Wiséhn, Mynt

fynd från Östergötland resp. Ångermanland, 1982, 
1983) gäller, att många enhetligt utformade 
publikationer från olika delar av ett land be
hövs, för att det omfattande dokumentära 
källmaterial till tidens ekonomiska och poli
tiska historia, som mynten utgör, rätt skall 
kunna tolkas. 

Brita Malmer 
Numismatiska institutionen 

Box 5405, S-l 14 84 Stockholm 
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Ar thur Houghton, Coins of lhe Seleucid Empire 
from the Collection of Arthur Houghton. Ancient 
Coins in North American Collections No. 4, 
T h e American Numismatic Society, New 
York 1983. 122 s., 77 pl. ISBN 0-89722-197-4. 
Pris: $ 65. 

Nancy M. Waggoner, Early Greek Coins from 
the Collection of Jonathan P. Rosen. Ancient 
Coins in North American Collections No. 5 
T h e American Numismatic Society, New 
York 1983. 55 s. 28 pl. ISBN 0-89722-201-6. 
Pris: $ 35. 

Leo Mildenberg and Silvia Hurter ed., The 
Arthur S. Dewing Collection of Greek Coins. An
cient Coins in North American Collections 
No. 6, The American Numismatic Society (2 
band) , New York 1985. 194 s., 142 pl. ISBN 
0-89722-000-0. 

En av världens förnämsta offentliga samlingar 
av antika grekiska och romerska mynt finns i 
American Numismatic Society (ANS) i New 
York, en institution som också är ett ledande 
centrum för numismatisk forskning. Där be
drivs regelbunden undervisning och flera ve
tenskapliga tidskrifter utges. Publiceringen av 
den egna stora samlingen av grekiska mynt 
påbörjades 1969 i den internationella serien 
Sylloge nummorum graecorum. Samma år starta
de ANS också en mindre sylloge-serie, Greek 
Coins in North American Collections, vilken som 
namnet anger ägnas åt mindre, huvudsakligen 
privata samlingar i amerikansk ägo. I arbetet 
med katalogerna engageras både in- och ut
ländska mumismatiker förutom ANS egna ex
perter. 

De tre senast utkomna volymerna, nr 4, 5 
och 6, innehåller viktiga privatsamlingar av 
ganska olika omfång och sammansättning. Nr 
4 är en specialsamling av mynt från det helle
nistiska seleucidiska riket (Syrien), ett av de 
kungariken som uppstod efter Alexander den 
stores död 323 f. Kr. Studiet av de seleucidis
ka mynten, som hör till den hellenistiska ti
dens största och viktigaste serier, gjorde enor
ma framsteg med den amerikanske numisma
tikern E.T. Newells (1886-1941) arbeten, och 
forskning inom den hellenistiska tidens mynt
historia har alltjämt en stark ställning i USA. 

Houghton representerar den utomlands inte 
ovanliga kombinationen privatsamlare—pro
fessionell museiman och hör till dem som i 
Newells efterföljd gjort de selecucidiska myn
ten till sitt främsta forskningsfält. Katalogen, 
berikad med många kommentarer, är utom
ordentlig och planscherna av hög kvalitet. 

Av de två andra samlingarna är den mind
re, J . Rosens (770 ex.), på många sätt den 
mest intressanta. Den är koncentrerad på ti
diga mynt och innehåller en mängd småvalö-
rer, många ytterst sällsynta, flera unika och 
tidigare opublicerade. Däri liknar den den 
förnämliga och likaledes ovanliga Keckman-
ska samlingen i Finland. Många av dessa tidi
ga, inskriftslösa mynt från västra Mindre 
Asien kan alltjämt inte attribueras till cn be
s tämd myntort och kronologien är ofta svä
vande. Det är således ett svårbemästrat mate
rial att bearbeta, men Nancy M. Waggoner, 
chief curator vid ANS, har den mångsidighet 
och erfarenhet som fordras. Hon har även 
inhämtat råd från ett flertal i förordet om
nämnda kolleger. 

Rosens samling är ett fint prov på vad en 
kunnig, berest, entusiastisk och med nödiga 
penningar försedd samlare kan åstadkomma. 
Det är en samling som bör visa sig ha stort 
värde för det fortsatta studiet av de tidiga 
myntserierna från Mindre Asien, som för när
varande är föremål för stort intresse på flera 
håll. 

Den andra samlingen, hopbragt av Arthur 
S. Dewing (1880-1971), professor i ekonomi 
och affärsman, är betydligt större till omfånget 
(2797 ex.) och mera all round i uppläggning
en. Den omfattar mynt från hela den grekiska 
världen och från alla perioder ner till romersk 
tid. Men också här finns koncentrationer på 
vissa områden, som särskilt fångat ägarens 
intresse. Det mest spektakulära inslaget är 
den överväldigande mängden av dekadrach-
mer från Syrakusa, inte mindre än 56 st. Fler
talet av dessa praktstycken är av Euainetos 
typ. Endast fem är av Kimon, av många an
sedd som den oöverträffade mästaren bland 
myntgravörerna under det sena 400-talet 
f. Kr. Samlingen är som helhet ganska mycket 
anlagd på vackra, utsökta och mer eller mind
re sällsynta mynt i guld, silver och elektron. 
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Bronsmynt letar man förgäves efter. De sak
nas helt. Man noterar en underbar serie av 
elektronstaterer från Kyzikos (vid nuv. Mar
marasjön) med ständigt skiftande bildtyper. 
Bland sällsyntheterna märks t.ex. arkaiska 
mynt från de grekiska öarna och från Kreta, 
som är ovanligt väl företrätt. 

Arbetet med katalogiseringen av den stora 
samlingen har i detta fall delats upp på en rad 
medarbetare. Resultatet är det bästa så länge 
man håller sig till texten. Litteraturhänvis
ningarna är fylliga och myntens proveniens 
noga dokumenterad. Särskilt viktiga är de 
många uppgifterna om kända fyndprove

nienser. Vad man däremot blir besviken på är 
planscherna. Fotografierna är genomgående 
mat ta , glanslösa och utan relief. De gör inte 
de ofta mycket vackra mynten rättvisa. Detta 
är så mycket mer förvånande som kataloger
na från Bank Leu AG, den firma de båda 
utgivarna är knutna till, är kända för sina 
förstklassiga planscher. Varifrån förlagorna 
till Dewing-katalogens planscher kommer är 
emellertid ej redovisat. 

Ulla Westermark 
Kungliga Myntkabinettet 

Box 5405, S-l 14 84 Stockholm 

K. Köster, Pilgerzeichen und Pilgermuscheln von 
mittelalterlichen Santiagostrassen. Ausgrabungen 
in Schleswig. Berichte und Studien 2. Her
ausgegeben von Völker Vogel. Schleswig-
Holsteinisches Landesmuseum fur Vor- und 
Fruhgeschichte. Schleswig, Schloss Gottorf. 
Karl Wachholtz Verlag, Neumunster, 1983. 
176s. ISBN 3-5290-1452-4. 

Pilgrimsmärken är som fyndgrupp en av de 
viktigaste källorna för forskningen kring me
deltidens pilgrimsväsende. De utgör samti
digt ett viktigt ikonografiskt och hagiografiskt 
källmaterial och är också nära förknippade 
med medeltidens legendtradition, religiösa 
vanor, folkmedicinska föreställningar och 
vidskepelse. 

Under 1800-talet gjordes talrika vattenfynd 
av pilgrimsmärken i flera europeiska floder, 
framför allt i England och Frankrike. En av 
de bestående forskargärningarna från denna 
tid är Arthur Forgeais' sammanställning över 
fynden från Seine (Forgeais 1863). Under en 
kort period omkring sekelskiftet ägnades 
också ett visst intresse åt de faksimilavgjut-
ningar, som ibland återfinns på medeltida 
kyrkklockor, malmdopfuntar och tennkannor 
(exempelvis Die Denkmalpflege 6-9, 1904—07 
och Uldall 1901-03, 1906). Därefter mattades 
intresset och från forskarhåll publicerades en

dast strödda artiklar och notiser över enskilda 
fynd eller fyndkomplex. 1943 formulerade 
Carl R. af Ugglas en intention att redovisa 
Sveriges hela bestånd av pilgrimsmärken (af 
Ugglas 1943 s. 78 not 26), något som han 
aldrig fick tillfälle att genomföra. Först under 
1950-talets andra hälft började intresset för 
pilgrimssouvenirerna åter att ta fart. I Tysk
land publicerades flera större studier (Köster 
1956, 1957, 1963 m.fl.) och i Sverige gjordes 
ett antal nya fynd, som publicerades av Mo
nica Rydbeck 1956 a-b, 1964 m.fl.). 

De två senaste decenniernas intensiva 
grävningsverksamhet i flera europeiska stads
kärnor har medfört, att materialet utökats 
högst väsentligt, vilket ytterligare har stimu
lerat det vetenskapliga intresset. Det är mot 
denna bakgrund, som materialpublikationen 
från Schleswig-Holsteinisches Landesmuse
um ska ses. Tanken med serien är, att publi
cera arkeologiskt material från museets 
arbetsområde och uppgiften att behandla de 
15 pilgrimsmärken, 4 metallmärken och 11 
pilgrimsmusslor, som under perioden 1969— 
82 grävts fram i Schleswiger Altstadt, har 
anförtrotts en verklig auktoritet på området, 
professor Kurt Köster i Frankfurt. Med sin 
långa erfarenhet i ämnet nöjer han sig inte 
med en presentation av det material, som 
förelagts honom, utan redovisar också alla de 
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motsvarigheter, som genom åren påträffats 
runt om i Europa. I inledningen motiveras 
det ta med att endast en genomgång och ut
värdering av hela det kända materialet ur 
förmäla, ikonografiska, epigrafiska och kult-
historiska aspekter, kan ge en någorlunda sä
ker bedömning av ursprungsort, typologisk 
ställning och datering för de nordtyska fynd, 
som är arbetets incitament. Sammanlagt be
handlas inte mindre än 91 metallmärken och 
över 200 medeltida pilgrimsmusslor. 

Det populäraste vallfartsmålet i Europa, 
vid sidan av Rom, var Santiago de Composte-
la. Reseverksamheten från Nord- och Mellan
europa till nordvästra Spanien medförde, att 
åtskilliga mindre kultorter i anslutning till de 
livligt trafikerade pilgrimsvägarna fick ett re
jält uppsving under medeltidens första hälft. 
Särskilt tydligt märktes detta i södra Frankri
ke, dä r vägarna mot Santiago konvergerade. 
Det är från tre sådana sydfranska orter, som 
metallmärkena från Schleswig härrör. 

Sainl-Léonard-de-Noblat ligger nära Limoges 
vid en av de fyra vallfartsvägar genom Frank
rike, som beskrivs i Guide de Pélerin från om
kring 1140. S:t Leonard var i första hand 
skyddshelgon för dem, som av olika skäl sla
gits i bojor, inte minst de sinnessjuka. På 
märkena avbildas i reliefen utmärglad fånge 
som, befriad från sina bojor, knäböjer vid 
helgonet. I det europeiska materialet, som 
omfattar 15 fynd, kan man urskilja två hu
vudtyper med spegelvända bildkompositio
ner. När det gäller märkenas datering fram
håller författaren, att man inte ska låta sig 
luras av den ålderdomliga figurframställning
en. Det låg nämligen inte sällan i kultortens 
intresse, att märkena hade en viss prägel av-
tradition och ärevördighet, vilket ofta föran
ledde en konservatism i formgivningen. Mär
kenas geografiska spridning har, inte oväntat, 
tyngdpunkten i Frankrike och de dateras till 
1300- och 1400-talen. I Norden har Leonards
märken påträffats i Selje kloster i Norge 
(Hauglid 1938 s. 122) och i Gamla Lödöse 
(Ekre 1968 s. 62). Kapitlet avrundas med en 
redogörelse för de Leonardsmärken, som sa
luförts vid sekundära kultorter, vilka dock in
te kunnat identifieras. 

Rocamadour var ursprungligen en lokal och 

ganska anspråkslös Mariahelgedom men ut
vecklades under 1100-talet till ett vallfarts
centrum av internationell rang. Platsen har 
fått sitt namn efter eremiten S:t Amadour, 
som anses ha levat och verkat här, men det 
egentliga kultföremålet var kapellet med den 
undergörande madonnabilden. Orten utöva
de också stor dragningskraft på pilgrimer från 
så avlägsna områden som Nederländerna, 
Nordtyskland och Skandinavien. Från 1300-
talets andra hälft märks en tydlig tillbaka
gång för orten, en tendens som förstärks un
der det följande seklet. Märkena från Roc
amadour , les sportelles, har en spetsoval sigill
form och återger bilden av den frontalt tro
nande madonnan, åtföljd av en inskription, 
som upplyser om ursprunget. I katalogen re
dovisas 39 originalmärken och 1 klockrelief. 
Författaren urskiljer en äldre typ, som är för
sedd med 6 öglor för fastsättandet och som 
främst förekommer under 1200-talet samt en 
yngre och något mindre variant med 4 öglor 
som i de flesta fall kan dateras till 1300-talet. 
Det är av intresse att notera, att ett märke 
från Saintes i Frankrike är tillverkat av en 
kopparlegering. Sådana belägg är annars 
mycket sällsynta, troligen på grund av metal
lens relativt höga värde. Bland fyndorterna 
dominerar Frankrike stort och endast ett 10-
tal exemplar har påträffats i länderna norr 
därom. Skandinavien är representerat med 
märken från Lund (Mårtensson 1980 s. 121), 
Helsingborg (Rydbeck 1956as. 89), Bergen 
(Grieg 1933 fig. 9) och Oiden vid Nordfjord i 
Norge. Till dessa kan här fogas två märken, 
som nyligen tillvaratagits vid Tårnborg på 
Själland. 

Klostret Sainl-Gilles-du Gärd nära Arles ha
de också ett gynnsamt läge vid en av huvud
vägarna mot Santiago. Här låg S:t Egidius 
(Ilian, Gilles) begravd. Egidius var ett av de 
riktigt folkkära helgonen under medeltiden 
och han åkallades vid de mest skilda livs- och 
själskriser. Också i Skandiavien var Egidi-
uskulten levande på många håll. Ett flertal 
kyrkor och altaren kom här att invigas till 
hans ära och han avbildas ofta i den kyrkliga 
konsten. De nordiska pilgrimer, som sökte sig 
till klostret i Provence kallade det stundom 
för Iliansborg (Pegelow 1985 s. 14ff.). Den 
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omfattande vallfarten till S:t Egidius grav, 
inte minst från Nordeuropa, ledde under 
1000- och 1100-talen till ett ekonomiskt upp
sving för den framväxande staden som, i mot
sats till både Noblat och Rocamadour, kom 
att expandera till ett betydande handelscent
rum. Detta berodde främst på det gynnsam
ma läget vid Rhones mynning, vilket gjorde 
staden till en viktig omlastningshamn för var
orna från Orienten och Medelhavet till mark
naderna i Champagne. Redan på 1200-talet 
började dock ekonomin att stagnera och på 
1300-talet drabbades såväl vallfart som han
del av en mycket kraftig tillbakagång. Märke
na från Saint-Gilles är svagt trapetsformiga 
och visar S:t Egidius med abbotstav i vänster 
hand och med den högra höjd i en välsignel
segest. På några avbildas också den med hel
gonet förknippade hinden. Katalogen upptar 
10 märken, de flesta vattenfynd från Syd- och 
Mellaneuropa. Författaren urskiljer tre 
grundtyper: en med inskription men utan in
dividuella at tr ibut (äldre), en med attribut 
men utan inskription (yngre) samt en bland
form. Några skandinaviska fynd har inte på
träffats. Märkena dateras till 1200-och 1300-
talen. Trots att Saint-Gilles under senmedel
tiden minskade i betydelse som pilgrimsmål, 
levde Egidiuskulten vidare med oförminskad 
styrka och gav upphov till flera sekundära 
kultorter. I kapitlets slut redovisas några 
märken från sådana vallfartsorter av mera 
lokal betydelse. 

I ett kort kapitel behandlas det fjärde me
tallmärket från Schleswig, som avbildar en 
halshuggen martyr bärande sitt eget huvud i 
ena handen. Författaren menar, att någon 
närmre bestämning av helgonets namn eller 
märkets ursprung för närvarande inte går att 
göra, men han formulerar ändå några preci
seringar. Helt nyligen har ett ännu ej publice
rat nordiskt fynd av detta ovanliga märke 
kommit till min kännedom. 1974 påträffades 
nämligen vid Kjöpmannsgaten i Trondheim 
ett märke med samma motiv och utformning 
som det från Rådhustorget i Schleswiger 
Altstadt. 

Det sista kapitlet ägnas de musselskal av 
arten pecten maximus, som anses härröra från 
den mycket ansedda spanska vallfartsorten 

Santiago de Composlela. Bland medeltidens alla 
typer av pilgrimsmärken är denna grupp den 
ojämförligt största. Från 1400-talet och fram
åt försålde man faktiskt också andra typer av 
pilgrimssouvenirer i Santiago, nämligen kors
lagda pilgrimsstavar i miniatyr och Jakobs-
framställningar i olika material. Författaren 
redovisar drygt 200 medeltida musslor förde
lade på 68 fyndorter. Katalogen gör i detta 
fall inte anspråk på fullständighet, då den har 
begränsats till att omfatta musslor med nå
gorlunda väldokumenterade fyndomständig
heter. Materialets geografiska spridning speg
lar i viss mån medeltidsarkeologins varieran
de aktivitetsgrad i olika delar av Europa. 
Särskilt väl representerade är Skandinavien 
och Frankrike. Till skillnad från de skandina
viska förhållandena är inte alla belägg från 
kontinenten av medeltida ursprung. I katalo
gen beskrivs några intressanta pilgrimsut
styrslar, de flesta franska, från 1500-talets 
andra hälft och fram till 1700-talet. Utmär
kande för dessa är bl .a. musslornas påfallan
de stora antal och format. De 7 sentida Santi-
agofarderna har resulterat i inte mindre än 
112 musslor! Det är naturligtvis en omöjlighet 
att via en spridd och ojämn litteratur få en 
fullständig överblick av detta enorma materi
al, som dessutom ständigt utökas med nya 
fynd. Från svenskt område upptar katalogen 
ca 30 musslor, vilket endast utgör hälften av 
dem, som hittills tillvaratagits. Problemen 
bot tnar naturligtvis till en del i att det för 
många forskare är mer lockande att författa 
en artikel om ett intressant metallmärke med 
många ikonografiska, konsthistoriska och 
hantverksmässiga kvaliteter än om ett trivialt 
musselskal. Den bristande fullständigheten i 
materialer har dock knappast påverkat utvär
deringens resultat. 

Knapp t tre fjärdedelar av de redovisade 
musslorna härrör från gravar. I de flesta fall 
har man vid dessa pilgrimsbegravningar ned
lagt 1—2 musslor tillsammans med den döde. 
Författaren menar, att gravfynden inte ska 
uppfattas som speciella gravgåvor, utan att 
man begravt pilgrimen iklädd sin dräkt med 
musslorna fastsydda. Genom att studera 
musslornas läge i gravarna skulle man där
med också kunna skönja förändringar i pil-
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grimsdräktens utseende. Uppslaget är intres
sant, men dess generella giltighet är dock inte 
helt odiskutabel. Man kan i sammanhanget 
erinra om några gravläggningar, där den dö
de knappast kan ha företagit resan själv, t. ex. 
grav 80 (småbarn) och 207 (krympling) vid 
S:t Stefan i Lund (Mårtensson 1980 s. 118ff.). 
Det är emellertid därmed inte uteslutet, att 
tanken i de flesta fall kan ha fog för sig. För
fattaren anser, att de undersökta gravarna 
visar, att man under 1000- och 1100-talen 
haft musslan fästad på väskan, ett skick som 
förekommit ända in på 1300-talet. Därefter 
tycks man succesivt ha överflyttat musslan till 
kroppskläderna och frän 1300-talets andra 
hälft används pilgrimshatten som märkesbä
rare. Hypotesen baseras naturligtvis på 
observationen, att det i materialet sker en 
gradvis förflyttning av musslornas läge från 
höften och bröstkorgens nedre del upp mot 
axlar och huvud. Någon dokumentation, som 
verifierar detta, presenteras dock inte. 

Ett anmärkningsvärt faktum, som författa
ren inte närmre kommenterar, är den fram
t rädande skillnaden i fyndomständigheter 
mellan å ena sidan de musslor och å den 
andra de metallmärken, som arbetet behand
lar. I runda tal kan skillnaderna sammanfat
tas i följande tabell: 

Metallmärken Musslor 

Gravfynd 
Andra jordfynd 
Vatlenfvnd 
Okänd fv ndomständighet 

4 % 
2 5 % 
4 6 % 
2 5 % 

7 5 % 
15% 
0 % 

10% 

Det skulle ha varit intressant att också fä 
några synpunkter på anledningarna till dessa 
skillnader. 

Det är ett imponerande forskningsarbete, 
som ligger bakom denna brett upplagda un
dersökning, som, med utgångspunkt från 
några få nordtyska fynd, kommit att utformas 
till monografiska presentationer av några av 
högmedeltidens livligast frekventerade kult
orter. Med den imponerande ämneskunskap 
författaren besitter presenteras orternas reli
gionshistoriska och kulthistoriska bakgrund 
ti l lsammans med beskrivningar av många in

tressanta historiska tilldragelser och kultur
historiska detaljer. Man får även åtskilliga 
inblickar i de sociala och ekonomiska förhål
landen, som ofta var förknippade med pil
grimsväsendet. Katalogen över pilgrimsmär
kena utgör arbetets ryggrad och är också dess 
verkliga styrka. Den har sammanställts och 
utformats på ett föredömligt sätt och har bli
vit så fyllig som de omilda omständigheterna 
tillåtit. Den beledsagas av ingående analyser, 
som kompletteras med flera intressanta upp
slag och reflektioner kring materialet. Inte 
minst ger genomgången av pilgrimsmusslor
na en ovärderlig utgångspunkt för och per
spektiv på fördjupade studier i det rika mate
rialet från Skandinavien. 
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Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und 
friihgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, 
utg. av Klaus Diiwel, Herbert Jankuhn, Ha
rald Siems, Dieter Timpc. Teil I. Metho
dische Grundlagen und Darstellungen zum 
Handel in vorgeschichtlicher Zeit und in der 
Antike. Bericht iiber die Kolloquien der 
Kommission fur die Altertumskunde Mittel
und Nordeuropas in den Jahren 1980 bis 
1983, Göttingen 1985. 490 s. (Abhandlungen 
der Akad. der Wissenschaften in Göttingen, 
Phil.-Hist. Kl. Hl /143) . ISBN 3-525-82426-2. 
Pris D M 132. 

Handel eller rättare sagt olika former av va
ruutbyte har medfört spridning av artefakter 
från ursprungsområdet till andra platser. 
Många forskare under 1900-talet har därför 
intresserat sig för handelsproblem inom ar
keologin. I flera fall har man också sett på 
handel utifrån förhållandena i modern tid, 
dvs. lagt marknadsekonomiska aspekter på 
det arkeologiska materialet. Under senare år
tionden har dock en mer kritisk inställning till 
själva begreppet handel kunnat skönjas. Åter
speglar således artefakter handel eller är de 
uttryck för andra spridningsprocesser? 

Handel och/eller varuutbyte har haft stor 
betydelse för samhällens utveckling och ex
pansion. Ekonomiska företeelser såsom varu
utbyte mellan olika regioner och platser, sam
färdsel, handelsvägar, marknadsplatser, före
kommande transportmedel m. m. är därför 
centrala frågor. J a g finner det därför glädjan
de att det nu föreligger första delen av en serie 
om fyra band, som behandlar temat handel 
och samfärdsel ur bl. a. arkeologisk och eko
nomisk synvinkel. 

I första bandet lämnas bidrag som berör 
grundläggande problem om handel, bl.a. om 
" h a n d e l " är ett empiriskt användbart be
grepp. U. Köhler och B. Stjernquist diskute
rar handelsformer ur etnologisk respektive ar
keologisk synvinkel. R. Wenskus skriver om 
Pyteas och bärnstenshandeln, E. Ebel om den 
regionala handeln på Island under sagatiden, 
R. Pittioni om handel under neolitikum och 
Europas bronsålder, D. Timpe om grekisk 
handel till norra Barbaricum och W. Kimmig 
om handel under Hallstattid. Andra tar upp 

handel under keltisk tid som O.-H. Frey, D. 
T impe och F. Fischer — den senare utifrån 
arkeologiska fynd under mellan- och senlaté-
netid i Mellaneuropa. 

Handeln under romersk kejsartid har in
tresserat H. von Petrikovitz (romersk handel 
vid Rhen och övre och mellersta Donau), K. 
Godlowski (romersk handel i fria Germanien 
på grundval av arkeologiska källor, H. 
Chant ra ine (betydelsen av de romerska myn
ten i Tyskland för den tidiga ekonomiska hi
storien), J . Kunow (handeln under romersk 
kejsartid utifrån arkeologiskt material i det 
niedersachsiska Nordsjökustområdet). R. 
Rolle tar slutligen upp antikens grekiska han
del till de östeuropeiska ryttarnomaderna 
med stöd av arkeologiskt material. 

I inledningen pekar Timpe på olika pro
blem i samband med arkeologi och handel. 
Det är svårt, konstaterar han, att skilja han
delsvaror från krigsbyte och liknande i arkeo
logiska fynd. Det är också mycket svårt att 
uttala sig om omfång och betydelse av fjärr
handel i förhållande till närhandel. Båda 
problemen hänger samman med brister i käll
materialet. Varorna spelar naturligtvis en 
central roll, när handelsfrågor utreds. Men 
fynden visar bara produkter som bevarats. 
Särskilt konsumtionsvaror och organiska ma
terial återfinns sällan. Utrymmet medger inte 
att j ag går igenom alla de innehållsrika och 
intresseväckande uppsatserna. J ag har valt 
Köhlers, Stjernquists och Kunows uppsatser, 
de två förstnämnda därför att de detaljerat 
behandlar handelsbegreppet. 

Köhlers uppsats om handelsformer i etno
logiskt perspektiv är stimulerande läsning. 
Uppsatsen är systematiskt och pedagogiskt 
uppbyggd. Den behandlar olika distribu
tionsformer, handelns förutsättningar, handel 
och marknader , relationer mellan bytespart
ners och fjärrhandel. J a g begränsar mig här 
till Köhlers genomgång av begreppet handel. 
I vid bemärkelse definierar han handel som 
varuutbyte inom en grupp eller mellan olika 
grupper . Från den synpunkten finns handel i 
alla mänskliga samhällen, menar Köhler. Ur 
etnologisk synvinkel skiljer Köhler mellan å 
ena sidan insamling och fördelning av varor 
och å andra sidan byte. Hit hör utom ömsesi-
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diga gåvor också handel. Köhler går i sin 
morfologiska indelning ända ned till hushål
lens och de enskilda individernas nivå och 
diskuterar insamling och fördelning. Den nu
tida konsumentpolitiska debatten utgår för
resten numera från hushållen och deras resur
ser i olika avseenden. 

Liksom Malinowski på 1920-talet menar 
Köhler att ömsesidiga gåvor är en grundläg
gande bytesform i traditionella samhällen. 
Sådana byten kan ha antingen informell eller 
formell karaktär. Informellt byte sker när
mast i släktskapsrelationer medan formellt 
byte sker vid t. ex. födelse, mognad, giftermål, 
död. En särform är s. k. ceremoniellt byte. 

Verklig handel skiljer sig enligt Köhler från 
nyssnämnda företeelser i huvudsak på tre 
sätt. Pengar används. Det förekommer yrkes
verksamma köpmän. Parterna är inriktade på 
att skaffa sig egna fördelar. Byte av varor 
förutsätter dock inte alltid pengar — inte hel
ler yrkesverksamma köpmän. Det marknads
ekonomiska synsättet utgår, menar Köhler, 
från vinstmotivet. I modern tid har det haft 
betydelse, när man definierat handel. Visser
ligen kan det vara ett användbart kriterium 
men det förlorar i värde, om man därmed 
förstår att människan är en "homo economi-
cus" . "Economic m a n " i sin extrema form 
finns inte, vilket även numera modern natio
nalekonomi medger. Efter diskussion kommer 
Köhler fram till att det är fråga om handel om 

— kontrahenterna ger varandra andra typer 
av varor än de tar emot; 

— affären genomförs i en profan situation; 
— hänsyn tas till värdet på de bytta föremå

len. 
Mellanformer finns dock. 

Mot sin morfologiska indelning ställer han 
den som utgår från ekonom-historikern Karl 
Polanyis teori, om ömsesidiga gåvor (reci-
procitet), insamling och fördelning (redistri-
bution) och handel (märket exchange). J ag 
erinrar om att Polanyis s.k. substantivistiska 
synsätt tar fasta på människans samspel med 
sin naturliga och sociala omgivning. Detta 
synsätt skall skiljas från ett formellt, som upp
fattar ekonomin som människans val mellan 
knappa resurser. Det kan tillämpas på ett 
marknadssystem, där produktionsfaktorerna 

har ett pris. Men prissättande marknader fick 
inte betydelse förrän jämförelsevis sent i hi
storien. Som andra ekonom-historiker påpe
kar, har dock handel i någon form varit en 
viktig faktor i samhällslivet alltifrån äldsta 
tider utan att det existerat ett marknadssam
hälle i modern bemärkelse (Dalton 1975, 
Heilbroner 1963, Hicks 1969, Polanyi 1957 
och 1975, Neale 1957). 

Köhler anser att substantivisternas teser i 
och för sig är intressanta men att de inte helt 
kan accepteras. Skälet är att substantivister-
na ser likheter i bytesmodellerna "ömsesidiga 
gåvor" och "insamling och fördelning", när 
det gäller de sociala relationerna. Men det 
beror på att de alltför ensidigt har studerat 
föga heterogena samhällen. Verkligheten är 
dock annorlunda, menar Köhler. I historiskt 
och etnografiskt belagda samhällen syftar in
samlingen i de flesta fall till att berika över
klassen på de underlydandes bekostnad. 

Han påpekar bl.a. avslutningsvis att det är 
alltför lätt att fastna för folkvandring och 
även för handel som förklaring, när man fin
ner kulturella likheter i olika områden. Hans 
utredning med olika etnologiska exempel vi
sar dock att varor kan röra sig i skilda former 
över stora avstånd. 

Det är, menar jag, kanske främst den etno
logiska verkligheten, som kan ha intresse för 
arkeologer, när artefaktspridning skall analy
seras. Men man gör nog klokt i att vara för
siktig, när analogier dras med etnologiskt be
lagda exempel. De kan ge idéer och leda till 
hypoteser och olika teorier. Artefakterna kan 
dock enligt min mening inte avlockas sådan 
information, att det går att tvärsäkert dekla
rera att de passar in i den ena eller andra 
bytesmodellen, som konstruerats av moderna 
forskare. Vi kommer aldrig att exakt kunna ta 
reda på i vilka former varor bytte ägare i 
förhistorisk tid. Och, som Köhler påpekar, 
hur svårt är det inte att utreda handel med 
förgängliga varor och inte minst med immate
riella produkter som sånger, berättelser och 
liknande. 

Stjernquist behandlar inledningsvis i sin upp
sats olika uppfattningar om begreppet han
del. Hon pekar på att handel i den äldre 
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litteraturen ansågs vara något självklart som 
inte behövde förklaras närmare. I en skrift 
1967 har hon visserligen själv berört handels
frågor men inte närmare analyserat handels
begreppet. Då definieras handel endast som 
byte av användbara föremål. Nu, framhåller 
hon, har uppfattningen om handel föränd
rats. Det beror bl .a . på en alltmer förändrad 
inställning till arkeologins mål. Intresset för 
sociala och ekonomiska frågor har kommit i 
centrum och lett till en såväl teoretisk som 
metodisk utveckling, framhåller hon. 

Hon erinrar om de existerande kulturmo
dellerna i forskningen, nämligen diffusion och 
evolution. Handel passade tidigare bra in i 
den förra modellen. Med tiden har intresset 
ökat för evolutionsmodellen. Naturvetenskap
liga metoder har också alltmer utvecklats. 
Enligt Stjernquist har det inneburit att t. ex. 
Renfrew ser handel som en bidragande faktor 
för at t innovationer skall uppkomma, dock 
inte den avgörande. 

Stora boplatsundersökningar ger möjlighe
ter at t använda sig av ett socialantropologiskt 
färgat arbetssätt. Handel är då, anser hon, en 
faktor bland många i samhället som står i 
förbindelse med varandra och med den om
värld, i vilket samhället lever. Hennes syn
punkter utgår här från en skrift från 1971. 
Handeln sätts sålunda in i ett större samhäl
leligt sammanhang. 

Också Stjernquist kritiserar substantivis-
men. Polanyis modeller stämmer inte med de 
resultat som antropologiskt material har gi
vit. Hon tvivlar vidare på att reciprocitet, 
redistribution och marknadsutbyte kan före
komma samtidigt. Två linjer kan, menar hon, 
spåras i forskningen. Båda måste beaktas när 
man arkeologiskt söker spåra handel. Den 
ena tesen är att handel inte enbart har en 
ekonomisk utan också en social sida. Den 
andra tesen utgår från att också vinstmotiv 
kan vara en realitet i samhällen utan mark
nadsekonomi. 

Vill man definiera begreppet handel i ar
keologin, måste man enligt Stjernquist se 
handel i sammanhang med andra former av 
varuutbyte mellan individer såsom: 

1. Gåvor. .En ensidig transaktion. 

2. Utbyte. En tvåsidig transaktion, som kan 
visa upp olika strukturer: gåvohandel, som 
innefattar ömsesidiga gåvor; administrerad 
handel , en tvåsidig transaktion med i för
väg fixerat innehåll; prisbildande handel, 
ett utbyte, som genom köpslående bestäms 
på en prisbildande marknad. 

3. Fördelning: fördelning genom överenskom
melse; fördelning genom en social ledare. 

4. Skatt och rov. 

Hon anser att handel i egentlig bemärkelse 
endast är formerna enligt punkt 2. 

I uppsatsen drar hon upp vissa riktlinjer 
för hur handel skall studeras på grundval av-
arkeologiskt material. Sammanfattningsvis 
måste, menar hon, olika metoder användas 
för att fastställa ursprung och produktion. 
Analysen av sammanhanget måste vara 
mångsidig. Utbytet skall vara tvåsidigt. 
Fyndtyp, fyndsammanhang och fyndsam
mansät tning utgör viktiga faktorer. Fyndens 
gruppering och koncentration i förhållande 
till boplatser och möjliga samfärdselleder 
måste undersökas för att slutsatser skall kun
na dras om social bakgrund, integrationsni
våer och ekonomiska processer. Drivkrafter 
för handel i olika system måste undersökas. 
Därvid måste resurssituation i omgivning och 
ursprungsområde utredas. Förhållandet mel
lan egenekonomi och specialisering är även 
en viktig faktor. 

Det finns metoder för detta, anser Stjern
quist, men det är nödvändigt att utveckla 
flera. Olika modeller måste provas ut. Väljs 
antropologiska, måste de noga anpassas för 
arkeologiskt syfte. Arkeologin måste dra nytta 
av tvärvetenskapliga discipliner. 

I uppsatsen nämner hon behovet av att 
b l .a . också se på handeln från kommunika
tionssynpunkt. Denna fråga behandlar hon i 
sin skrift 1967. Där sägs beträffande vattenvä
gar, att man noga måste undersöka de geo
grafiska förhållandena för att se om de stöder 
de ofta förekommande hypoteserna att trafi
ken gick på vatten. Transport uppströms 
måste nämligen ha varit ett problem. Vatten
förhållanden var en avgörande faktor för sam
färdseln, en viktig fråga att beakta vid kultur
historiska analyser, anser jag. Petrikovitz på-
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pekar t .ex. i sin uppsats om romersk handel, 
att vattentransport ofta krävde omlastning, 
vilket bl .a . ledde till uppkomst av omlast
ningsplatser som drog till sig bosättning. 

Kunows uppsats gäller handeln med romersk 
import i det fria Germanien. När jag här 
nämner den, beror det på att Kunow i annat 
s ammanhang publicerat intressanta arbeten i 
det ta ämne, bl .a . en detaljerad utredning om 
den romerska importen till fria Germanien 
(1983) och en uppsats om köpmän och trans
portörer i nämnda områden (1980). Båda 
dessa arbeten kompletterar och vidgar den 
bild som föreliggande uppsats ger av arte-
faktspridning under tidig romersk kejsartid i 
Germunia libera. 

Kunow berör i sin uppsats endast i förbigå
ende, vilka som var transportörer och trans
portproblematiken som sådan. Med hjälp av-
klargörande spridningskartor gör han en 
översikt av den alltmer ökande romerska, se
dermera provinsialromerska importen. Vid 
övergången till yngre kejsartid behärskade de 
galliska verkstäderna och Rhenområdets nya 
produktionsplatser nästan helt marknaden. 
Hans detaljerade översikt utgår dock tyvärr 
från att läsaren kronologiskt känner till Eg
gers tidsfaser, A, B l , B2, C l . Några årtal 
anges nämligen inte! 

I de ovan nämnda arbetena från 1980 och 
1983 går emellertid Kunow detaljerat in på 
frågan om hur romerskt-germanskt handels
utbyte gick till. Den romerska fjärrhandlaren 
förde sålunda brons- och glaskärl från pro
duktionsplatserna till de stora Rhen- och Do
naustäderna. Där köpte provinsialromerska 
köpmän varorna och lastade dem på sjödugli
ga farkoster för Nord- och östersjöhandeln 
eller svarade för nödvändig landtransport till 
det inre av Germanien. Dessa köpmän kände 
väl till de germanska marknaderna och deras 
behov. Lokala köpmän på destinationsplat-
serna tog därefter över varorna för vidare 
transport . I dessa skrifter utreder Kunow 
också de latinska köpmannabenämningarna. 
Lixa var en marketentare som försåg romar-
armén med livsmedel, mercator en i republi
kansk tid kringresande handelsman men även 
en köpman med fast säljställe och negotiator en 

affärsman, som drev handel i stor skala och 
över stora avstånd under kejsartiden, huvud
sakligen specialiserad på en produkt. Härtill 
kom navicularius, redaren som ombesörjde 
havstransporter, nauta, flodskepparen, mulio-
nes dvs. ox- och muldrivare för vägtransport 
och s.k. utricularii, transportörer av vin i lä
dersäckar och i fat på vagnar. 

Handel är ju inte den enda orsaken till att 
artefakter är spridda. J a g har översiktligt gått 
igenom samtliga uppsatser i band I med avse
ende på skilda förklaringar till spridning av 
artefakter. Utom olika former av handel är den 
vanligaste förklaringen skilda former av gåvor, 
inklusive sådana som förekommer i samband 
med politiska och diplomatiska kontakter. 
Därnäst nämns tributer. En tredje grupp utgör 
plundring/rov/krigsbyte. Härefter följer med un
gefär samma frekvens förklaringar som vand
rande hantverkare, vandrande köpmän, befolknings
rörelser/besök och liknande, skatt, exogami/gifter
mål och sold. De minst frekventa förklaring
arna är privilegier, tull, gårdfarihandel och subsi
dier. 

En annan kategori förklaringar är kopiering/ 
efterbildning/idéspridning och kulturinflylande. De 
resulterar ju också i produkter av likartat slag 
som i ursprungsområdena. 

Men varför går inga förklaringar ut från en 
analys av konsumenternas situation och be
hov under olika tider och efterfrågan på varor 
till följd därav? Var det verkligen bara status
varor, som spreds? 

Boken är visserligen tungläst. Många för
fattare har dock bemödat sig om att såväl 
illustrera sina bidrag som att strukturera dem 
på ett överskådligt sätt. J a g anser den vara 
innehållsrik och att den ger många intressan
ta infallsvinklar på handel och konsumtion i 
forntida samhällen. 
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S-l62 15 Vällingby 

Dietrich Claude, Der Handel im westlichen Mit-
telmeer während des Fruhmittelalters. Untersuchung
en zu Handel und Verkehr der vor- und friihgeschicht
lichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil 2. 
Bericht iiber ein Kolloquium der Kommis
sion fur die Altertumskunde Mittel- und 
Nordeuropas im Jahre 1980. Göttingen 1985. 
332 s. (Abhandlungen der Akademie der Wis
senschaften in Göttingen. Phil. hist. Klasse; 
Folge 3, Nr. 144). ISBN 3-525-82427-0. Pris 
DM88. 

Henri Pirenne, belgisk känd historiker, fram
höll i en berömd och omdiskuterad tes, fram
lagd på 1920-talet, att islams framryckning i 
västra Medelhavet under 600-talet kraftigt 
påverkat handeln. Nordvästeuropas förbin
delser med Medelhavsvärlden skars av. Där
med fick de merovingiska hoven inte längre 
guld från Afrika. De tvingades anpassa sig till 
en ny, självförsörjande ekonomi. I denna be
drevs en lågskalig handel med en blygsam 
mängd silver. Handelsavbrottet medförde att 
inte bara köpenskapen upphörde. Också 
stadslivet, som köpmännen hade upprätthål
lit, kollapsade samtidigt. De forna romerska 
städerna förlorade sin betydelse i ekonomiskt 
avseende. Men den slutliga vågen av folk
vandringar från norr och öster ledde så små
ningom, enligt Pirenne, till att nya stadssam
hällen skapades. Effekten härav kan jämföras 
med den industriella revolutionen 900 år se
nare, menar Hodges (Hodges 1982; Pirenne 
1936). 

I sin diskussion om handeln i västra Me

delhavet under tidig medeltid utgår Dietrich 
Claude från Pirennes teori. Har sålunda ara
bernas expansion västerut vållat ett avbrott i 
Medelhavshandeln eller har det rått kontinui
tet i denna? För att få klarhet i bl.a. denna 
fråga utreder författaren systematiskt förhål
landena under 400-talet till mitten av 700-ta-
let, när det gäller sjötrafik och skepp i Medel
havet, varor i handeln, avsättningsorter, han
delsförbindelser mellan olika delar av Medel
havsområdet, samfärdseln på Alpvägar, ge
nom Gibraltar och på Donau. Han tar också 
upp köpmän och deras organisationer samt 
olika yttre företeelser som påverkade handeln 
under perioden. 

Claudes undersökning, som är mycket 
grundlig, bygger i huvudsak på skriftliga käl
lor såsom t. ex. Cassiodorus, Prokopius, Gre
gorius av Tours och Gregorius den store. Han 
påpekar att källmaterialet brister beträffande 
400-tal, men framförallt för 600- och 700-
talen. 

Claude framhåller att det inte finns några 
kvantitativa uppgifter i källorna, som skulle 
göra det möjligt att beräkna volymen på han
deln. Detta finner han besvärande, eftersom 
vikt och mått i allra högsta grad förknippas 
med ekonomiska frågor. Därför kan man av 
källorna bara dra kvalitativa slutsatser. 

Claude konstaterar att det är berättigat att 
tala om verklig handel i Medelhavsområdet 
under den behandlade tiden. Med handel me
nar han köp och försäljning av varor i vinst
syfte. Till skillnad från andra former av varu
byte präglas handel dessutom av en större 
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regelbundenhet. Han påpekar att kommer
siellt varuutbyte i ett övervägande agrart 
samhälle har ringa betydelse. Föremål kan 
byta ägare på en mängd andra sätt t.ex. till 
följd av krig, sjöröveri, gåvor, sold och exoga
mi. Handel förklarar således bara en del av 
den samlade varucirkulationen. 

Ur arkeologisk synvinkel är det, menar 
Claude, endast i begränsad omfattning möj
ligt att bekräfta de vittnesbörd, som de skrift
liga källorna lämnar om förekommande han
delsvaror. Oorganiskt material bevaras bara 
under speciellt gynnsamma omständigheter. 
Det framgår inte arkeologiskt av föremålet 
om det var handelsvara, gåva, krigsbyte etc. 

Vad vi nutidsmänniskor inte alltid gör 
klart för oss är, som Claude påpekar, att sjö
farten endast varade ca sex månader per år. 
Detta berodde på klimatförhållandena. Dess
utom var skeppen under tidig medeltid myc
ket mindre än tidigare. Lastkapaciteten hade 
helt enkelt anpassats till en krympande trans
portvolym. Sjötrafik var en farlig sysselsätt
ning. Därför föredrog dåtidens sjöfarare kust-
trafik framför färder över öppet hav. Kusttra
fik krävde mellanlandningar, längre restid 
och medförde därmed ökade fraktkostnader 
inte minst genom att skeppens besättningar 
fortfarande var relativt stora. Claude hänvi
sar beträffande fraktkostnadernas storlek till 
Diocletianus' prisedikt. Men detta tar endast 
upp administrativt fastställda priser. Mer till
tro bör, enligt Claude, sättas till relationen 
mellan priset på de befordrade varorna och 
fraktkostnaderna. Båda var nämligen statligt 
reglerade. 

Ett brett sortiment av varor förekom i Me
delhavssjöfarten. Claudes källor räknar upp 
produkter alltifrån spannmål och olja till 
kryddor från Ostindien, från lyxprodukter 
som byggnadsdelar av utsmyckningskaraktär 
(t .ex. marmorpelare) till sidentyger och kärl 
av ädelmetall. Även om källorna ofta nämner 
lyxvaror i handeln, är det enligt Claude tvi
velaktigt om detta betydelsemässigt motsva
rar verkligheten. Lyxvaromas värde var ofta 
så högt att inte ens små skepp fylldes. Lyxva
ror såsom sidentyger, papyrus och kryddor 
fraktades från östra till västra Medelhavet. 
Handeln i västra delen av området avsåg hu

vudsakligen slavar, olja och garum (ett slags 
jäst fisksås) men mer sällan spannmål och vin. 
Källornas uppgifter om olika handelsvaror 
tyder enligt Claude på att en någotsånär kon
tinuerlig försörjning upprätthölls under tiden 
mellan 400-tal och sent 600-tal. Men skrift
källorna är, framhåller han, alltför fragmen
tariska för att tillåta slutsatser om Medel
havshandelns intensitet. 

Från tidig kejsartid härstammar huvuddelen av de 
romerska mynt som påträffats i Södra Indien från 
Malabarkusten i väst till Koromandelkusten i ös
ter, ett område rikt på peppar och smaragd (Hvid-
feldt 1983). Claude går inte närmare in på handeln 
med kryddor från Asien till östra Medelhavsområ
det. 

ös t -väst t raf iken försiggick nästan uteslutan
de till sjöss. Förbindelserna från Adriatiska 
havet via Po över Alperna kom på grund av-
fraktkostnaderna bara ifråga för några få 
varuslag. Claude tillbakavisar också tanken 
på at t Donau utgjort en fjärrhandelsled mel
lan Svarta Havsområdet och Mellaneuropa. 
Handelsvarorna måste nämligen lastas om 
flera gånger. Dessutom rådde ytterst oroliga 
förhållanden i området kring nedre och mel
lersta Donau. Visserligen låter arkeologiska 
fynd ana möjligheten av handel med dyrbara 
ostmediterrana varor över Alperna. Men 
jämförbara fynd från Donauområdet saknas. 
Kostnaderna för landtransport lade för övrigt 
hinder i vägen för fjärrtrafik i Donau-dalen 
mellan öst och väst. 

Handeln bedrevs enligt Claude i stor ut
sträckning av i väst bosatta köpmän från Le-
vanten. Också kristna köpmän från väst kan 
påvisas ha drivit handel, dock inte från väst 
till öst. Sjöfarare och skepp tycks främst ha 
hört hemma i Sicilien och Syditalien medan 
provensalska hamnar nog har spelat en obe
tydlig roll i detta avseende. 

Under tidig medeltid såg enligt Claude 
aristokratin ned på handel såsom varande en 
föga ståndsmässig verksamhet. Köpmännen 
skiljde sig för övrigt från överklassen inte bara 
genom sitt yrke utan också ifråga om bild
ning. Det antika bildningsidealet levde kvar 
hos överklassen, medan köpmännen hade 
praktisk kunskap. 

Att s. k. "snabba klipp" förekom under inte 
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alltid hederliga former framgår av källor som 
berät tar att kartagiska skeppare kunde sälja 
sina passagerare som slavar. Situationen var 
även i övrigt så allvarlig att Tbeoderik den 
store utfärdade ett edikt för att förhindra att 
falska mått och vikter användes. 

Rederiliknande företagsformer förekom en
ligt Claude sporadiskt i östra Medelhavsom
rådet. Sammanslutningar i affärssyfte av flera 
fjärrhandlare kan endast påvisas här. I väst 
var köpmännen antagligen både ägare till och 
befälhavare på skeppen. På grund av den rho-
diska rätten var östra Medelhavsområdet en
ligt Claude mer utvecklat i affärshänseende. 
Detta gäller även kreditväsendet. Det fanns, 
framhåller Claude, låneformer, som var väl 
anpassade till de stora vinst- och förlustris
kerna i sjötrafiken. 

Den moderna debatten om inskränkningar 
i den nutida fria handeln till följd av s. k. 
tariffära (avgifter, tullar) och icke-tariffära 
(regler av olika slag) handelshinder är värd 
att hålla i minnet, när man tar del av Claudes 
kapitel om yttre inverkningar på handeln un
der perioden. Även om tullar och avgifter var 
å tgärder som kunde tålas, var skattepålagor 
på handeln mer besvärande. Tbeoderik den 
store hade förståelse för detta och var emot 
att försvåra handeln med avgifter av olika 
slag. Exportförbud av strategiska varor före
kom redan under kejsartid. De senromerska 
och bysantinska rikena utfärdade vid behov 
också förbud. Claude framhåller emellertid 
att gällande regler om exportförbud överträd
des flitigt. 

Handeln påverkades också av krigsföretag 
samt nedgång i folkmängd på grund av den 
s. k. justinianska pesten. Som Claude påpe
kar, är det intressant att notera, att utbred
ningen av pesten visar att sjöfartsförbindel
serna bestått mellan östra och västra Medel
havsområdet . Av stort intresse är också att 
a raberna under sin framryckning västerut 
uppenbarligen inte ville begränsa handeln. 
Tvär tom bekräftade Omar II (717-720), 
principen att havet fick fritt nyttjas för han
del. 

Claude hänvisar också till att många källor 
anger att resor förekom på Medelhavet i det 
islamska området under de kritiska åren i 

slutet på 600-talet. En viss nedgång ägde rum 
av handeln även om kortfristiga återhämt
ningar inte kan uteslutas. Bilden av en från 
400-talet till 700-talet minskande trafikvolym 
bekräftas enligt Claude i huvudsak av marin
arkeologiska undersökningar. Det slaviska 
" l a n d n a m " som ägde rum i Balkanländerna 
under 600-talet gynnade inte heller kommu
nikationerna mellan öst och väst. 

Claudes genomgång av handeln i västra 
Medelhavet är intressant och fascinerande. 
Det vanliga antagandet att den arabiska ex
pansionen avbröt handeln mellan väst och öst 
måste tydligen nyanseras. En nedgång i han
deln på grund av olika ekonomiska och poli
tiska störningar är uppenbar men sjötrafiken 
tycks uppenbarligen enligt källorna ha fort
gått . 

I ett par avseenden kunde framställningen 
ha breddats något. Även om Claude på några 
ställen nämner arkeologiska källor, går han 
inte tillräckligt in på detta källmaterial. Detta 
har ju dock betydelse, även om det i vissa 
avseenden är bristfälligt, för att åtminstone 
konkret belysa varuströmmarna mellan olika 
områden. Vidare saknas en genomgång av de 
för handeln viktiga frågorna kring förekom
mande mått och vikt. Hade olika delar av det 
s tuderade området samma mått- och vikten
heter — vilket underlättar handeln — eller 
skiljde sig förhållandena åt i Medelhavsområ
det? Tbeoderik förbjöd ju falska mått och vik
ter. En utredning om eventuellt förekomman
de standardisering skulle därför ha intresse. 
Standardisering är ju en tidig företeelse av 
stor betydelse för handel och konsumenter. 
Ett slags konsumentskydd fanns redan i anti
ken, om man ska döma av Mensa ponderaria 
(kontrollmätningsbordet) i Pompeji. Här 
kunde konsumenter med torgpolisens hjälp 
kontrollera att köpmännen på torget mätt 
upp mjöl och spannmål rätt (Skydsgaard 
1982). 

Claude kunde också ha gått mer in på rå
dande prisförhållanden under tidig medeltid. 
Diocletianus' prisedikt nämns men författaren 
förbigår det, tyvärr, kanske därför att det fal
ler utanför den studerade perioden. Ediktet 
visar dock att inflation ingalunda var någon 
okänd företeelse under romersk kejsartid. 
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Prisöverträdelser var belagda med dödsstraff, 
vilket för övrigt även drabbade konsumenten 
om denne lät lura sig att betala mer än maxi-
mipriset. Men kanske källorna för undersök
ningsperioden inte i nämnvärd grad tar upp 
prisfrågor? Och varför saknas så gott som helt 
en diskussion om handelns betydelse för van
liga konsumenter som inte var furstar eller 
kyrkliga dignitärer? 

Det är mot bakgrund av den fylliga och 
kunniga genomgången av handeln i västra 
Medelhavsområdet under tidig medeltid be
klagligt att Claude inte bemödat sig om att 
göra läsningen lätt för läsaren! Visserligen är 
notapparaten beundransvärd i sin detaljrike
dom. Många sidor består till hälften eller mer 
av finstilt nottext med ett ofta intressant inne
håll. Därför försvåras läsningen såväl av hu
vudtexten som av den faktaspäckade nottex
ten genom att läsaren måste parallellstudera 
två texter samtidigt för att fa en helhetsbild. 
Även om stora delar av fotnoterna utgör la
tinsk text, förekommer också detaljerade 
kommentarer på tyska utifrån olika källor. 
Enligt min uppfattning borde författaren 
istället ha vinnlagt sig om att i huvudtexten 
ha sammanfattat det väsentliga av dessa 

kommentarer och nöjt sig med kortfattade 
källhänvisningar i notapparaten. Texten ha
de också blivit överskådligare om noterna 
samlats efter varje kapitel. Dessutom är det 
anmärkningsvärt att innehållsförteckningen 
noggrant räknar upp ett antal underrubriker 
med sidangivelser inom ramen för varje kapi
tel. I texten däremot finns inga motsvarande 
uppdelningar av kapitlen, vilket klart skulle 
ha ökat överskådligheten. Slutligen är det en 
gåta varför Claude inte illustrerat handeln i 
västra Medelhavet med en enda bild eller 
karta. Ämnet inbjuder verkligen till att öka 
läsvärdet genom pedagogiska hjälpmedel! 
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S-l 62 15 Vällingby 

G u n n a r Svahnström, Visby under tusen år. Alm
qvist och Wiksells förlag. Stockholm 1984. 
291 s. ISBN 91-20-06749-6. Pris ca kr 175:-

En ny bok om den gamla hansestaden Visby 
har utkommit. Vilken i ordningen är svårt att 
säga. Visby är sannerligen en omskriven stad. 
Denna gång har det tagits ett samlat grepp 
om stadens utveckling genom tiderna. Boken 
har författats av Gunnar Svahnström, under 
många år landsantikvarie och museichef på 
Gotland och en eminent gotlandsforskare. 

Boken inleds med ett spirituellt förord av-
Bo Grandien. På sitt sedvanliga trevliga 
skrivsätt berättar han om sina intryck av Vis
by och om sina resor dit före jättefarjornas 
tid. Därefter indelas innehållet i två stora 
huvudavsnit t , ungefär lika långa. Det första 

omfattar samhällets utveckling från vikingati
den till Brömscbrofreden 1645, då Gotland 
blev svenskt efter ett 300-årigt danskvälde. 
Det andra från freden till storkommunbild-
ningen 1971. Inom dessa ramar sorterar se
dan förf. in personer och händelser samt myc
ket annat i stadens tusenåriga historia. Det 
bör ha varit en svår uppgift att finna den rätta 
avvägningen. Men Svahnström har lyckats 
med konststycket. Han har också lätt för att 
skriva och formulera sig väl. 

Visby är som bekant omgivet av en ring
mur — Nordens största medeltida byggnads
verk — och ligger på tre terrasser. På den 
nedersta står de medeltida handelshusens 
stenmagasin, nära den gamla hamnen och på 
den mellersta kyrkorna, tätt tillsammans (i 
Sverige endast överträffat av Lund). På den 
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översta (klinten) låg under äldsta tider spridd 
bebyggelse av enklare slag. Idag är klinten 
fullbebyggd. 

Varför uppstod det då en stad vid en av 
Gotlands mest oskyddade öppna kustpartier? 
Kanske för att det redan under vikingatiden 
fanns ett samhälle eller boplats här. Det har 
utgrävningar fastslagit. Och inte nog med 
det. Redan under stenåldern var stora delar 
av området innanför muren och nedanför 
klinten bebott av fiskare och säljägare. Friskt 
vatten s t römmade ut ur klinten och under 
t idernas lopp bildades härigenom en lagun 
vid sjön, som kunde tjäna som hamn. Detta 
och vattentillgången var kanske avgörande 
för att handelsmän under vikingatiden slog 
sig ner här och därefter medeltidens farmän. 

I östersjöhandeln blev Visby (namnet 
förekommer egendomligt nog icke förrän un
der 1200-talet) under den äldre medeltiden en 
utomordentligt viktig plats för transitohan
del, så länge fartygen var små och behövde 
mellanlanda på sina farofyllda seglatser över 
det vida havet. När skeppen blev större och 
kraftigare miste Visby mycket av sin betydel
se som mellanlandningsstation. Handeln med 
Tyskland fick stor betydelse för stadens ut
veckling. Under 1200-talet var det tyska infly
tandet särskilt stort och det satte sin prägel 
b l .a . på Visbyarkitekturen, något som förf. 
tidigare behandlat i olika sammanhang. Sta
den måste under denna tid ha sjudit av aktivi
teter. Byggmästare och hantverkare m. fl. yr
kesmän måste ha haft gyllene tider när sten
staden byggdes. För att inte tala om hur myc
ket folk som måste ha varit i rörelse när ring
muren byggdes i slutet av 1200-talet. 

O m livet i Visby under medeltiden är vi 
dåligt underrät tade. Vi saknar i stort sett 
skriftliga källor som kan berätta något härom. 
Men något vet vi i alla fall om befolkningen 
tack vare bl .a . gravstensmaterialet. Sålunda 
fanns det mycket tyska släkter från Westfahl-
en och Rhenlandet, huvudsakligen i stadens 
södra delar vill det synas. 

Under 1300-talet kommer olyckorna. 1361, 
ett ominöst år, erövrar Valdemar Atterdag 
ön. Staden förstördes dock icke och frågan är 
om den överhuvud plundrades som sägnerna 
vill göra gällande. Men handeln kan ha lidit 

avbräck. I slutet av 1300-talet härjade de 
mecklenburgska sjörövarna (vitalianerna) i 
Östersjön med Gotland som bas. En stor 
olycka för såväl stad som land. De jagades 
bort av Tyska orden. Efter något årtionde av-
relativt lugn kommer ett dråpslag mot sta
dens frihet: Erik av Pommern, som inlöst ön 
av Orden , bygger en borg — Visborg — inne 
i staden. Den blev sedan under flera århund
raden säte för styresmän av skiftande karak
tär och duglighet. Den innebar en slags feoda-
lism för ön. 

Efter reformationen kom Visbykyrkornas 
ödesstund. De övergavs och skänktes år 1532 
av Fredrik II till hospitalet eller helgeands
huset, som inte hade någon möjlighet att un
derhålla dem. En av dem, de tyska handels
männens Sankta Maria, utsågs till stadskyr
ka. De övriga fick tjäna profana ändamål, 
såsom magasin, lador och stall. Så småning
om blev de ruiner, som lyckligtvis bevarats 
till våra dagar frånsett någon enstaka. Men 
de kunde ha försvunnit. Under 1700-talet 
väcktes förslag att försälja dem för rivning, 
men magistraten i Visby motsatte sig detta 
med kraft. Men det räckte inte. De utbjöds 
ännu en gång på offentlig auktion, men inga 
spekulanter anmälde sig. Vi har alltså kvar 
ruinerna av kyrkorna, men vad Visby förlorat 
för alltid är Visborgs slott, Kalvskinnshuset 
(stadens äldsta rådhus) och rådhuset på tor
get. Vad skulle de inte ha betytt i stadsbilden 
om de funnits kvar! 

Sedan Gotland blivit svenskt igen vidtog 
regeringen en rad näringsbefrämjande åtgär
der. Detta lockade en rad företagssamma per
soner från fastlandet och Tyskland att etable
ra sig i Visby. Hans Burmeister var en av 
dessa tyskar som synes ha lyckats väl. Han lät 
bygga åt sig en praktfull bostad, som ännu 
finns kvar. Den är en av stadens största se
värdheter — det Burmeisterska huset, en 
gång berömt för sin murgröna, som frös bort 
en krigsvinter. Men folk i allmänhet hade det 
nog ganska besvärligt i brytningstiden. 

Vid mitten av 1600-talet härjade pesten 
och en stor del av Visbys invånare strök med. 
Men staden segade sig upp så småningom 
och under 1700-talet synes hantverket ha fått 
en blomstring. Förf. visar att den från det 
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övriga Sverige isolerade småstaden hade ett 
stort antal konsthantverkare, som inte stod så 
långt efter de ledande mästarna på fastlandet. 
Det är ett nytt, tidigare tämligen obeaktat 
material som presenteras. Under 1700-talets 
senare hälft var Visby säte för Gotlands 
genom tiderna största handelshus — det 
Donnerska. Det grundades av J . H. Donner 
från Lubeck och levde i tre generationer. Hu
vudkontoret var granne till Burmeisters hus 
och är idag postkontor. 

År 1808 invaderades ön av ryssarna, som 
lämnade ön efter en månad. Officerare och 
manskap inkvarterades i Visby. Detta exotis
ka sällskap måste ha uppfattats av stadsbe
folkningen som en närmast overklig upplevel
se. Minnet därav har levt ända in i vår tid. 
Efter ryssarnas "besök" blev ingenting sig 
riktigt likt igen. Ett gotländskt lantvärn bilda
des — nationalbeväringen. Officerare och 
manskap kom från fastlandet. Det måste ha 
verkat som en frisk fläkt i det stagnerade sam
hälle som Visby väl får anses ha varit vid 
denna tid. Av största betydelse för utveckling
en blev sedan de mera reguljära kommunika
tionerna med fastlandet. Ångbåtstrafiken 
började på 1830-talet. Detta medförde en för
ändr ing och utbyggnad av hamnen, som allt 
sedan 1600-talet var i ett bedrövligt skick. Det 
var egentligen bara hamnarna i Slite, Rone 
och Klintehamn som fungerade till sjöfolkets 
och redarnas belåtenhet. 

Vid mitten av 1800-talet kom Graham-
Brothers från Skottland med sina ångsågar 
till det skogrika Gotland. Det var något helt 
nytt för gotlänningarna med sina vattensågar. 
De etablerade sig även i Visby där de byggde 

en stor mekanisk verkstad. Tyvärr sågs de 
med oblida ögon av befolkningen, som be
traktade dem som utsugare. Man insåg inte 
deras betydelse. Visby fick också en tänd
sticksfabrik, som snart gick omkull, och to
baksspinnerier. 1878 invigdes Gotlands järn
vägar med knutpunkt i Visby, och turismen 
kommer till staden så småningom för att i 
våra dagar bli en betydande näring. Men än
nu ett litet stycke in på 1900-talet får Visby 
anses ha varit en smått isolerad småstad med 
alla dess behag och avigsidor. 1918 fick ön 
telefonförbindelse med fastlandet (en stor 
händelse för sin tid) och 1924 kom vattenled
ningen. Dessförinnan hade man bara brunnar 
att tillgå, inte alltid så bra för hälsotillståndet 
i staden. Nedläggandet av ledningar medför
de intressanta arkeologiska undersökningar 
av betydelse för kännedom om stadens histo
ria. 

Idag är Visby en förvandlad stad. Praktiskt 
taget hela affärsverksamheten, som en gång 
gav gator och torg sådan charm, har flyttat 
utanför murarna , liksom banker, skolor m. fl. 
Expansion innanför murarna var omöjlig. 
Visbys innerstad har blivit en sov- och kon
torsstad. Invånarna är inte flera än i början 
av 1700-talet (ca 2 000). Staden präglas av en 
viss ödslighet, utom på sommaren då livet 
pulserar kanske lite väl hårt. 

G u n n a r Svahnströms bok om Visby- har 
goda illustrationer, ett rikt sakregister och en 
fyllig litteraturförteckning. Den förmedlar bå
de nöje och kunskap. 

Erik B. Lundberg 
Björnsonsgatan 213, S-161 56 Bromma 
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Skalks gastebog 85. Oplac-g Harald Andersen. 
Århus 1985. 136 s., ill. ISBN 87-8516-088-1. 
Pris: Dkr 166. 

Annars så heldanska Skalk har sträckt ut en 
"förlängd a rm" : en volym med artiklar från 
grannländer — mest redan publicerade i 
dessa, men delvis reviderade. 

En karta ger ett intryck av jämn fördelning. 
I ut rymmet dominerar dock Norge klart; i 
tidtabellen järnålder-medelt id. 

Genomgående förefaller de 15 bidragen (+ 
1 om Danmark) vara av god klass. För egen 
del har jag särskilt uppskattat två. Det ena är 
Mart in Blindheims grundliga och lärorika 
genomgång av flöjlar (ur Viking 1982). Det 
andra , ur den svenska Folkets historia, är Thor
gunn Snaedal Brinks översikt över runornas 
historia: en saklig sammanfattning med väl
valda exempel, även ur senare årtiondens 
fyndmaterial. Man fäster sig vid dateringen 
av runskriftens början: "Omkring Kristi föd
sel"; och vid att förf. ansluter sig till den syn 
på skiftet mellan äldre och yngre runor, som 
går ut på att detta skulle vara resultat av en 
"medveten reform". — I rubriken till ett bi
drag av Agneta Lundström betecknas "Helgo" 
oreserverat som stad, " M ä l a r e n " . Det är 
olyckligt. (Enligt Kyhlberg rör det sig om två 

gårdar . . .) — Kursiveringarna ovan är re
censentens. 

Gästboken kan ge anledning att fundera 
lite över fenomenet Skalk. Man brukar ju där 
ibland peka på andras imitationer. Ingen av 
dessa har väl nått förebildens perfekta mark
nadsföring — att jämställa med t. ex. Archaeo
logy. (Rec. brukar dock glädja sig över hur 
den geologiska Varv lyckats hålla nivå, mindre 
präglad av sneglande på det journalistiskt 
slagkraftiga.) 

Skalks redaktion räknar med att dess läsare 
antagligen skall "fole sig hjemme". Det gör 
de säkert. Inte heller i gästboken riskerar de
ras trygga fynd- och grävglädje att oroas. 

Gästboken ger mersmak. Men mer vill ha 
mer. Vad man kanske vågar önska av kom
mande årgångar är inte enbart ännu mer vid
gad geografisk horisont. Utan också vidgad 
tankehorisont t .o .m. ut i sådan arkeologi, 
som dristas experimentera mera med djärva
re samhällshistoriska perspektiv. Kanske 
Skalk — låt oss säga ett stycke in på 2000-talet 
— rentav kan acceptera också gäster, som 
representerar olika strömningar i inter
nationell arkeologi? 

Carl-Axel Moberg 
Landalagången 86, S-411 30 Göteborg 
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Hans Browall, Alvastra pålbyggnad. Social och ekono
misk bas. Theses and papers in North-European 
archaeology 15. Stockholm 1986. ISBN 91-
7146-348-8. 
Lars L. Forsberg, Site variability and settlement pat
terns. An analysis of lhe hunter-galherer settlement system 
in the Lule River Valley, 1500 B.C. - B.C./A.D. Ar
chaeology and environment 5. Umeå 1985. 
ISBN 91-7174-226-3. 

Flertalet av dagens doktorsavhandlingar är så 
genomarbetade och av så hög kvalitet att de 
lämnar föga över till fakultetsopponenten att 
klaga på. Opponentens viktigaste uppgift blir i 
stället att påvisa de kunskapsteoretiska och 
forskningsstrategiska val, som avhandlingsför
fattaren har gjort. Lars Forsbergs och Hans 
Browalls avhandlingar har fått mig att reflekte
ra över det neolitiska kulturbegreppet. 

Neolitikum är ett byggnadsverk, vars delar 
består av kulturer. Det är dock inte så enkelt 
som att kulturerna är ett bekvämt sätt att ordna 
artefakter i tid och rum. De olika kulturernas 
artefakter återfinns i olika sorters gravar, i olika 
sorters offernedläggningssammanhang och del
vis i olika sorters boplatser med olika sorters 
ekonomi. Kulturerna kan vandra ut och in, på
verka och erövra varandra, sammansmälta, ut
vecklas . . . Ännu för 25—30 år sedan var neoli
tikum en historia om kulturer. 

För 20—25 år sedan rasade det neolitiska 
byggnadsverket samman på grund av både nya 
kronologiska uppfattningar och nya tolknings-
idéer. Byggnadens helhet har rasat, men delar
na finns kvar. För 15 år sedan var det vanligt att 
säga att de arkeologiska kulturerna måste vi ha 
för att gruppera källmaterialet, men med kul
tur skall vi egentligen mena detsamma som 
inom antropologin. En lösning var att i stället 
för "ku l tu r " säga "tradition". En annan lös
ning, som fungerade bra i små områden med 
bara en kultur samtidigt, var att i stället för 
"ku l tu r " säga "per iod" eller oftare " f a s " eller 
att säga, att med "ku l tu r " menas detsamma 

som med "period". Det gick också bra att beto
na att med "ku l tu r " menas materiell kultur, 
medan kultur egentligen är något annat. I om
råden med flera samtida kulturer var en lösning 
att slå samman kulturerna till en kultur med fle
ra aspekter, t. ex. fångst- och jordbruksaspekter 
av samma kultur. 

De neolitiska kulturernas öde under det se
naste decenniet vore värt en forskningspsykolo-
gisk studie. En del författare skrev om neoliti
ska kulturer som om de över huvud taget inte 
lagt märke till den pågående debatten. Andra 
uttryckte sig med den mest extrema försiktighet 
for att inte riskera att visa sig omedvetna eller 
okunniga. Några resignerade och skrev inte 
alls. Ytterligare några letade fantasirikt och 
energiskt efter intressanta alternativ. 

I ingen av de båda avhandlingarna finns kul
turer. Båda författarna har uppfattat det som 
ett onödigt begrepp. 

Alvastra pålbyggnad är i Hans Browalls 
skildring en rituell och ceremoniell samlings
plats för 100—150 människor inom ett område 
om 70 km2. I den skalan går det bra att klara 
sig utan kulturer. 

Lars Forsbergs skildring av norrländsk sten
ålder handlar om tusentals människor inom 
tiotusentals km2. Också i den skalan går det 
bra att klara sig utan kulturer. Det är över hu
vud taget karaktäristiskt för forskningen i 
Norrland under de senaste decenniernas upp
byggnadsperiod att den inte avgränsat och be
skrivit kulturer såsom gjordes i Sydskandinavi
en under motsvarande uppbyggnadsskede där 
för 50—80 år sedan. En del av förklaringen, 
men inte hela, är förmodligen att det inte finns 
keramik och gravar i Norrland. 

I stället för det neolitiska kulturbegreppet, 
explicit eller i någon dold variant, använder sig 
båda författarna av ett rationalistiskt modell
bygge inom en systemanalytisk-funktiona
listisk ram. Denna begreppsliga ram tillåter att 
ett samhälle avgränsas och delas upp i kompo
nenter. Demografi, försörjningsekonomi, eko-
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logiska relationer, bosättningsmönster och so
cial struktur är de som figurerar i de båda av
handlingarna. Den sociala strukturen beskrivs 
som demografisk gruppstorlek, typer av bo
platser med olika funktioner inom samhället 
och med socialantropologiska etiketter. 

Dessa båda avhandlingar representerar an
tagligen lulländningen inom skandinavisk ar
keologi, både idémässigt och i tillämpningen, 
av den uppsättning idéer inom New Archaeo-
logy-komplexet, som karaktäriseras av explicit 
modellbygge och kvantifiering. Modellerna är 
antropologiska generaliseringar baserade på 
sammanställningar av beskrivningar av många 
etnografiska samhällen. Generaliseringarna 
består i försök att finna gemensamma grund
läggande strukturer eller i enkla statistiska kor
relationer. 

Genom att avgränsa Alvastraslätten respek
tive Lule älv-området som slutna system kan 
båda författarna i sin respektive skala åstad
komma effektiva beskrivningar av förhistoriska 
samhällen. Resultatet blir rimliga, fungerande 
konlliktlösa samhällen utan inbyggda mekanis
mer för förändring och utan mekanismer, som 
förklarar varför samhällena har olika materiell 
kultur och olika rituella beteenden. Samhälle
na är i sin omgivning välanpassade system, vars 
specifika manifestationer av kulturellt och soci
alt beteende i det arkeologiska källmaterialet 
negligeras av Lars Forsberg och av Hans Bro
wall används som ett medel för att sätta rätt eti
kett på samhällsstrukturen. 

Det neolitiska kulturbegreppet har ersatts av 
applicerandet av antropologiska etiketter base
rade på generaliseringar av sentida lågtekniska 
samhällens struktur och av funktionalistiska 
systemanalyser. Arkeologin blir på detta sättet 
en vetenskap, som ordnar antropologiska idéer 
utefter en tidsaxel. Det kan tänkas att det är av 
intresse. Alternativt blir det en vetenskap, som 
konstruerar ekosystem i samarbete med de pa-
leoekologiska vetenskaperna. Antagligen är 
också det av intresse. 

Både Hans Browall och Lars Forsberg har 

placerat in sina samhällen på en nivå på den ny-
evolutionistiska skalan, där samhällena hålls 
samman inte av politiska mekanismer och än 
mindre av maktmedel utan av släktskap (verk
ligt eller mytiskt), rituell gemenskap och bytes
relationer (saker eller kvinnor). I dessa samhäl
len används jämte totem, taburegler och andra 
abstrakta företeelser artefakter och ornament 
för att markera samhörighet, icke-samhörig-
het, släktskap, klantillhörighet, kvinnligt-
manligt, åldersgrupper, bytespartners, hemliga 
sällskap. 

De neolitiska artefakterna och ritualerna tor
de vara att förstå i denna kontext. De neolitiska 
kulturerna kan kanske förstås i termer av etnici-
tet, kanske inte. 

Värken Hans Browall eller Lars Forsberg an
vänder således ordet "kul tur" . Den senare an
vänder inte heller ordet "kul t" . Antagligen är 
allt obegripligt inom neolitikum kult. Det är ka
raktäristiskt för de typer av samhällen, som vi 
tänker oss ha existerat under neolitikum. För 
Hans Browall är svårigheten att precisera vad 
kult är inom den av honom valda ramen för 
samhällsbeskrivning. Kult är svårt att sätta in i 
kvantilierade demografiska och ekonomiska 
modeller med en social etikett på utsidan. 

Avhandlingsförfattare gör val, mer eller 
mindre modebetonade, mer eller mindre origi
nella, mer eller mindre medvetna. Det är myc
ket begärt att motiveringen för de gjorda valen 
skall finnas i avhandlingstexten och att alterna
tiv skall utförligt diskuteras åtminstone på det 
lorskningsstrategiska plan, som jag har valt att 
diskutera här. Lars Forsberg är på denna punkt 
tydligast av de två. Det informationsfattiga 
norrländska källmaterialet och de avancerade 
statistiska metoderna fordrar det. Hans Bro
walls problem är att skära igenom och förenkla 
ett rikt flödande, dynamiskt komplext källma
terial. Båda har träffat kloka val men inte själv
klara val. 

Stig Welinder 
Universitetets Oldsaksamling 

Frederiksgate 2, N-0154 Oslo 1 
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Ulf Näsman, Glas och handel i senromersk tid och folk
vandringstid. En studie kring glas från Eketorp-II, 
Öland, Sweden. Aun 5, Uppsala 1984. ISBN 91-
506-0570-4. 

Ulf Näsman har disputerat i Uppsala på en av
handling om glasfynden från Eketorps borg på 
Öland. Han deltog redan 1964 i Mårten Sten
bergers stora undersökning av Eketorp på söd
ra Öland, och han är den av Stenbergers med
hjälpare som mest energiskt sökt fullfölja publi
ceringen av det viktiga materialet från denna 
totalundersökta fornlämning. Tre större mate
rialdelar har utkommit i Eketorpsserien liksom 
en stor mängd specialuppsatser och populärve
tenskapliga småskrifter. Näsmans avhandling 
om glasfynden, som egentligen behandlar en li
ten föremålskategori från järnåldersbosätt
ningen i Eketorp (Eketorp I, II) är den första 
doktorsavhandling som har Eketorpsmaterialet 
som utgångspunkt. Med hänsyn till Näsmans 
tidigare studier av främst bronser från folk
vandringstid—vendeltid hade man väntat sig 
en avhandling baserad på detta större material. 
Han är sedan ett 10-tal år bosatt i Danmark där 
han verkar som universitetslärare i Ärhus. Den 
framlagda avhandlingen är en för den svenska 
doktorsexamen tillskuren version av ett större 
arbete om glas och handel från senromersk tid 
till vendeltid. Utgångspunkten är skärvmate
rialet från främst Eketorp II. I avhandlingen 
behandlas inte de vendeltida glasgrupperna 
snabelbägare och reticellaglas men dessa kom
mer inom kort i en större artikel i Acta Archaeolo
gica. I tabellerna i avhandlingen är dock även 
dessa glas medtagna. 

Näsmans avhandling avviker på ett fördelak
tigt sätt från många av de senare årens ganska 
konstlösa produkter, där ekonomiska skäl helt 
fått regera layout och bildkvalitet. Det är en av
handling som tar stora grepp och som inte ryg
gar för hypoteser. Näsman besitter en stor belä
senhet om den kontinentala folkvandringsti
den, såväl arkeologiskt material som skriftliga 
källor. Likväl släpper han inte utgångspunkten, 
det konkreta materialet. Vårt källmaterial, 
fornlämningarna och fynden, förbigås alltför 
ofta i många av dagens modellavhandlingar. 
Materialbearbetning är ett mödosamt och ty
värr ofta nedvärderat arbete. Det är dock den 

fasta grunden för all vidare kunskap om vår för
historia. Modeller och teoribildning måste byg
ga på dessa mödosamt framtagna grundstenar. 

Avhandlingen är klart och logiskt disponerad 
med god referens mellan kartmaterial, tabeller 
och diagram. Ibland bryts den logiska upp
byggnaden, när det gäller enskilda glastyper, 
där författaren tillåter sig ganska stora utsväv
ningar "i kulturhistorisk tolkning". Avhand
lingen är välskriven, lättläst, ja bitvis roande. 
Det är sällan man får en så flödande skriven av
handling i sin hand. Men detta innebär också 
en viss fara. Stilen kan ibland bli något vårds
löst talspråksmässig. Härtill kommer att av
handlingen präglas av en del danismer, ganska 
förklarliga med tanke på att den i stora delar 
tillkommit i en danskspråkig miljö, men även 
vissa benämningar är något oklara och prägla
de av engelskt och stundom tyskt språkbruk. Öst
goterna kallas ibland ostrogoter, ibland ostgoter. 

Litteraturförteckningen är mycket omfat
tande och genomarbetad. Nära 600 arbeten har 
författaren noterat. Ämnets karaktär gör att lit
teraturen är svåråtkomlig och delvis svårläsbar 
då den är på ryska, rumänska eller ukrainska. 
Läsaren får en värdefull sammanställning av 
aktuell litteratur i ett mycket internationellt 
ämne. Näsman har också varit vänlig nog att ge 
anvisningar om var den bästa och senaste sam
manfattningen finns att få. "Utmärkt sam
manfattat hos Straume 1984", eller på annat 
ställe "senast sammanfattat hos Szuckin 
1975". Detta medför att man slipper söka svår
åtkomliga och for den vanlige läsaren kanske 
inte så väsentliga uppsatser. Även själva upp
ställningen med litteraturhänvisningar i mar
ginalen är positiv. Kartorna har inspirerats av 
tyska förlagor och försetts med en topografisk 
bakgrund. Layout, bilder etc. är alltså av god 
klass. 

Författaren framhåller rörande syftet med 
avhandlingen att "studiet av glasen och glasim
porten är ej att se som ett mål i sig, utan avsik
ten iir att bidra till [attjbelysa Ölands yttre kul
turförbindelser". Man kan direkt anmärka på 
att Öland inte särbehandlats såsom författaren 
antagligen ursprungligen avsett. Med glasbi
tarna som utgångspunkt tråder författaren ut 
på väldiga utflykter i den folkvandringstida 
världen. Det specifikt öländska kommer onckli-
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gen i skymundan. Kanske kommer det fram i 
andra och senare sammahang (Eketorpsseri-
en). 

Eftersom det samlade artefäktmaterialet från 
Eketorp II inte bearbetats har man ännu inte 
kunnat göra någon social analys av glasens roll 
i den belasta byn. Av de ca 30 hus, som ur
sprungligen varit bostadshus, har vart tredje 
lämnat glasfynd. Näsman är den som bäst kän
ner fyndmaterialet från Eketorp II, varför man 
får tro honom när han menar att glas inte varit 
förbehållet ett litet skikt mycket rika. Mina 
egna undersökningar av öländska boplatser un
der senare år, Hässleby, Ormöga och Bo där fle
ra glas framkommit styrker Näsmans iakttagel
ser från Eketorp. Tio glastyper har kunnat be
stämmas vilket är beundransvärt och någon 
gång tveksamt med tanke på att skärvorna är 
små. I avhandlingen behandlas åtta typer: sli
pade glas, glas med pålagda fläckar (Nuppen) 
samt sådana med pålagda trådar (Snartemo-
typ). Dokumentationen av de enskilda skärvor
na är föredömlig — läge i borgen, kvalitet etc. 
Med hänsyn till den allmänna glasdiskussionen 
önskar man sig emellertid en färgbild av typ
skärvorna. Än mer saknar man som läsare det 
stora jämförelsematerialet i katalogform, som 
av kostnadsskäl inte lått komma med men som 
författaren välvilligt utlånade till recensenten 
(tidigare opponenten). 

Ulf Näsman uppträder som en dark horse " \ alt 
glasmästerskap för damer" för att uttrycka det 
på författarens populära sätt. Många framstå
ende kvinnliga forskare har sysslat eller sysslar 
med glas som Thea Haeavernick, Mainz, och 
Vera Evisson i London samt Greta Arwidsson 
och Agneta Lundström i Stockholm. Egentli
gen hade jag nog väntat mig en avhandling om 
bronser från vendeltid och sen folkvandrings
tid. J a g beklagar inte detta men jag förstår att 
Näsman själv måste ha haft vissa problem med 
åtkomligheten av material. I denna glas
bransch befinner han sig nämligen mellan två 
andra kvinnor vars material man vet finns men 
som ändå på sätt och vis är svårtillgängligt. Eld-
rid Straume i Oslo disputerade på norskt sätt på 
våren 1984 på en stcncilerad och nästan helt 
otillgänglig avhandling under titeln Faseltslipk 
glass i nordiske gräver fra 4. og5. århundrade e. Kr. Den 
andra är universitetslektor Ulla Lund-Hansen i 

Köpenhamn, som kommer med ett stort sam
lingsverk om romersk import med utgångs
punkt främst från det danska materialet. Hon 
har emellertid gått igenom allt importmaterial 
i såväl Sverige som Norge och Danmark och 
verket låg 1984 i stora delar färdigt för disputa
tion. Författaren har haft tillgång till Straumes 
avhandling och naturligtvis en del preliminära 
uppsatser av Ulla Lund-Hansen. Härtill kom
mer att John Hunters resultat ej heller i sin hel
het offentliggjorts. En svårighet är också det 
stora opublicerade boplatsmaterialet från Dan
kirke samt obearbetat material från bl. a. Helgo 
och Öland. 

Liksom flertalet skandinaviska forskare med 
undantag av Eldrid Straume avvisar författa
ren möjligheten för en nordisk tillverkning av 
glas därför att processen är alltför komplicerad. 
Han accepterar inte heller tanken att den stora 
mängden glasskärvor som påträffats i bl. a. 
Kaupang, Helgo och Ribe samt även Ärhus 
kan tolkas som importerat glasskrot för pärltill
verkning eller produktion av blåst glas. Istället 
menar han att de stora skärvfynden snarast är 
platser där glas omlastats för vidare distribu
tion. Näsman säger rakt ut att man ödslat med 
råvaror, halvfabrikat och avfall. Arkeologin är 
ju en av de få vetenskaper inom historieveten
skapen där materialet formerar sig hela tiden. 
Ständigt kommer nya överraskningar. J ag vill 
påminna om den märkliga industriella tillverk
ningen av avancerad keramik som nyligen på
träffats i Augland vid Kristiansand i Norge, och 
peka på fynden från Gene med bronsgjuteri och 
avancerad metallhantering långt utanför den 
etableradejärnåldersbygden som vi uppfattade 
den bara för ett par år sedan. 

Ett typiskt Näsmanskt uttalande fastslår: 
"om ett vandringshantverk är det inte tal!" 
Finns det verkligen inte möjligheter att t. ex. 
återvändande nordbor eller högt tekniskt utbil
dade slavar, typ juvelerare utfört en hel del av 
det hantverk som vi talar om här? Kunde man 
tillverka de samtida guldhalskragarna i Väster
götland och på Öland, kunde man verkligen 
inte då klara även glastillverkning? För Thii
ringen antar författaren att romerska hantver
kare kan ha tvingats arbeta för det thiiringska 
hovet. Från en helgonbeskrivning i S:t Severins 
Vita känner vi till två fångna guldsmeder som 
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arbetade åt rugierkungen Feva och hans drott
ning Giso. Överhuvudtaget innehåller dessa 
helgonbeskrivningar detaljer som indirekt kan 
belysa handel och hantverk, särskilt under me
rovingertid. Dagmar Schwärzel i Marburg har 
liksom tidigare Adriaan Verhulst tagit upp det
ta material. Handeln med vin, kryddor och den 
för kyrkan så viktiga oljan får här sin belysning. 
Det har f. ö. föreslagits (B. Almgren) att vissa av 
de fasettslipade glasen ursprungligen tillver
kats för belysningsändamål. Näsman tar egent
ligen inte upp glasens användning och ej heller 
frågan om vin eller hembryggd dryck. Tran
sporten av vin i lädersäckar "utr iclari i" har ny
ligen behandlats av bl. a. Jörgen Kunow. Tyvärr 
lämnar varken lädersäckar eller trätunnor 
arkeologiskt påvisbara spår efter sig. 

Ett annat förpackningsmaterial som indirekt 
kan ha lämnat spår efter sig är packmaterialet 
för själva glasen. Avhandlingens omslag pryds 
av den röda lappen "Forsigtig — Fragile." Glas 
och keramik packas bäst i hö och torkade väx
ter. När glasen sedan packas upp och höet lastas 
av kan växter förflyttas på ett oväntat sätt. Mag
nus Fries har varit inne på tanken att en del av 
den flora, som normalt har hemortsrätt på de 
sydryska stepperna, men återfinns på bl. a. 
Öland och i Falbygden, kan ha sitt ursprung i 
transporterat packmaterial, dvs. hö från Syd
osteuropa. Hans Helbaek har också i Eketorp 
själv noterat många örter och fröer av sydöstlig 
proveniens. Det är svåra frågor som faller utan
för studiet av själva glasen men som kan stödja 
Näsmans uppfattning om de starka sydostliga 
förbindelserna. 

Vid genomgången av de åtta äldre glastyper
na från Eketorp II finner Ulf Näsman nämligen 
att flertalet stammar från verkstäder i 
sydosteuropeiskt—pontiskt område. Trots att 
jag personligen länge hävdat de sydostliga för
bindelsernas stora betydelse, anser jag att han 
stundom överbetonar den kontakten. Dessvär
re är ju jämförelsematerialet svårtillgängligt. 
När det gäller flertalet fasettslipade glas anslu
ter Näsman sig till Ekholm och Eggers i stort. 
Han hävdar liksom Rau att glasen kan ha till
verkats inom den gotiska kulturkretsen utanför 
imperiet. Han påpekar också möjligheterna av 
kontakter inte enbart med hantverkare i de 
grekisk-romerska städerna runt Svarta Havet 

utan också med persiskt område. Glashyttor 
som Komarov i nordvästra Ukraina har utveck
lat den senklassiska traditionen. Kvaliteten har 
inte kunnat upprätthållas, särskilt i början, när 
hantverket var ovant. Sliptekniken inom ädel
stenskonsten och glaskonsten står varandra 
nära. Birgit Arrhenius har här påvisat de syd
östliga förbindelsernas avgörande betydelse, 
vilket stärker Näsmans resonemang. 

När det gäller de slipade glasens spridning i 
Norden har författaren funnit att de tekniskt 
högtstående glasen återfinnes i D a n m a r k -
Skåne och Pommernområdet medan enklare 
glas förekommer längre norrut i Skandinavien 
(Norge bl.a.). Näsman vill se ett "fil ter" i dessa 
områden av inflytelserika makthavare, som 
kunde kontrollera handeln norröver. Ulla 
Lundh-Hansen är inne på liknande tankar när 
det gäller hela importmaterialet. 

En av de stora glasgrupperna är de höga fot-
försedda bägarna med pålagda trådar som van
ligen kallas Snartemo-bägare. I England och på 
kontinenten finns besläktade spetsbägare, som 
brukar kallas Kempston-glas. Näsman kastar 
sig djärvt in i diskussionen om deras mycket 
omdiskuterade ursprung "trots att källmate
rialets sprödhet nu närmar sig obefmtlighetens 
gräns". Han föreslår att dessa glas tillverkats i 
Thiiringenriket, som alltsedan Leuna—Hass
leben-skedet stod i omedelbar kontakt med ro
marriket och "på 400-talet utvecklades till ett 
så betydande rike att en lokal glastillverkning 
kunde organiseras och upprätthållas". Inflytta
de gotiska element med pontiska glastraditio
ner skulle ytterligare tala för glastillverkning i 
Thuringerriket icke bara av Snartemo-bägarna 
utan även av bägare med inslipade ovaler. Så 
vitt jag förstår kan Näsman här inte peka på 
vare sig ugnsrester eller indicerande boplats
fynd för denna lokalisering. Onekligen finns 
det kopplingar Norden—Thuringen under 
folkvandringstid inom smyckekonst, hästkult 
m. m. Här är nog Näsman ute på väl tunn is och 
kommer att få mothugg av de kontinentala kol
legorna, som annars hälsar en skrift av denna 
vida översiktliga karaktär med glädje. 

Ulf Näsmans avhandling är en ovanlig dok
torsavhandling i Sverige under 1980-talet. De 
svenska bestämmelserna innebär annars att 
den forskarstuderande väljer ett väl avgränsat 
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ämne som utförligt behandlas. Doktoranden 
kan då behärska sitt ämne. Slutsatserna är van
ligen försiktigt hållna. Det är sällan någon vå
gar sig på större grepp. Ulf Näsman däremot 
sticker medvetet ut huvudet, stundom i onö
dan. Det enda större problem som inte berörs 
är runornas uppkomst! Näsman besitter en stor 
kunskap såväl inom den snåriga kontinentala 
historien som inom det arkeologiska materi

alet. Med sina djärva — men stundom svagt 
underbyggda — slutsatser kommer han att väc
ka diskussion inte minst bland kollegorna på 
kontinenten. Det är därför angeläget att Näs
mans samlade glasstudier också kan publiceras 
på ett internationellt språk. 

Ulf Erik Hagberg 
Skaraborgs länsmuseum 
Box 253, S-532 00 Skara 

Ingmar Jansson, Ovala spännbucklor. En studie av 
vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från 
Björks-fynden. Uppsala 1985. ISBN 91-506-0481-3. 

Ovalspenner er den av vikingtidens smykkefor-
mer som er bevart i det störste antall, ca 3 600 
stykker fra hele Europa iflg. Ingmar Janssons 
översikt. I kraft av det store antallet, er oval-
spennene et viktig kildemateriale til flere pro-
blemstillinger innen vikingtidsforskningen. 
Men for å utnytte dem, er kildekritiske under
sökelser nodvendige. Det er en grunnleggende 
undersökelse som Ingmar Jansson har foretatt i 
den foreliggende avhandling. Birkagravenes 
spenner er et naturlig utgångspunkt. Både 
p.g.a. Hjalmar Stolpes omhyggelige dokumen
tasjon av sine gravninger, og fordi handelsplas-
sens varighet har kunnet gis en sannsynlig date
ring til perioden mellom ca 800 og tredje fjerde-
part av 900-tallet. Men ikke minst er Bjorko 
viktig på grunn av det hoye antallet ovalspenner 
som er funnet der: ialt 316, hvorav 290 er fra 
gräver. Dette er den störste samlingen fra ett 
område — til sammenligning er det hver fra 
Hedeby og Kaupang funnet bare vel 50. 

Det er altså en viktig del av den tallmessig 
störste smykkegruppen som Jansson tar opp til 
behandling. Det er en gjennomgåelse som 
kommer til å bli et standard-referansearbeid. 
Jansson gir en systematisk översikt över de oval-
spennetypene som er funnet i Birka, illustrerer 
dem med uttegning av typer og detaljer, og med 
fotografier som demonstrerer variantene. I til
legg til en tradisjonell katalog har han utarbei-
det katalogtabeller med tegn som er logisk be-
skrivende og lette å huske. I et arbeid med så 

mange informasjoner kan det lett bli trykkfeil. 
Men i det alminnelige arbeidet med tekst og il
lustrasjoner, har jeg funnet bare en feil som må 
korrigeres, nemlig fig. 100 hvor P 47s ristnings-
monster feilaktig er gitt överskriften P 48. 

Som utgångspunkt for klassifikasjonen har 
Jansson benyttet J a n Petersens Vikingetidens 
smykker fra 1928. I likhet med Petersen har han 
brukt rammeformene som overordnet karakte-
ristikum, og får på den maten fire hovedgrup
per. Som betegnelse for den enkelte type bruker 
han henvisning til Petersens illustrasjonsnum-
mer forkortet " P n n " . Det kan reises innven-
dinger mot å anvende illustrasjonsnummer 
som typebetegnelse, men for vi har et enhetlig 
klassifikasjonssystem er det bedre å henvise til 
aksepterte konvensjoner enn å läge ad hoc del
system. Man skal bare vaere klar över at grunn
laget for nåvaerende system er Petersens figur-
nummer. På dette er lagt et senere, toponymt 
tilleggssystem innfört av Peter Paulsen i 1933. 
Men om Jansson ikke har fornyet klassifikasjo
nen, bidrar hans arbeid til å presisere de eldre 
gruppene. Spesielt hans behandling av under-
typene/variantene P 51 : A, B og C betyr en vel-
kommen avklaring. 

Janssons klassifikasjon av ovalspennene tar 
utelukkende hensyn til de dekorative elemente-
ne. Og hans defmisjon av betegndsen " t y p e " 
inneholder samtidig meget av avhandlingens 
problemstilling: " M e d en typ anses här alltså 
spännen med ett mönster, som är helt eller del
vis gemensamt för alla typens spännen, och 
som uppvisar så långtgående likheter att typens 
mångfaldigande kan antas ha skett genom ko
piering" (s. 13). Begrensningen til dekorative 
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elementer i typebestemmelsen motvirkes ved at 
Jansson har samlet en läng rekke sekundaere ty
pologiske og tekniske elementer i kap. 8. Her er 
en omfattende og noyaktig dokumentasjon av 
börder, rammer og knopper, nåletyper, materi
albruk og tekstilavtrykk. Hele denne nye infor-
masjonsmengden presenteres veldokumentert 
og översiktlig, et forbilledlig referansemateria-
le. 

Det andre leddet av typedefmisjonen angår 
både dekor og stopeteknikk. En av Janssons ho-
vedkonklusjonerer at ovalspenner ble reprodu-
sert i serier ved at ferdige spenner ble stöpt av i 
leire. Fordi leiren krymper ved torking, ville 
metallkopiene bli mindre enn modellen. Og 
fordi avtrykk i flere ledd ville medfore degene-
rasjon av dekoren, ville det bli en sammenheng 
mellom avtakende mål oglav kvalitet. Samtidig 
regner han med at typologiske varianter ble la
get ved å retusjere avstopninger. Dermed blir 
det tre ledd som teoretisk kan vise korrelasjon, 
nemlig avtakende mål: lav kvalitet: typevari
ant. 

Det viktige ved teorien er påvisningen av 
hvorledes idiosynkratiske detaljer gjentas 
uendret og på samme sted ved et stort antall 
spenner innen samme variant. Med dette har 
Jansson belagt at hele spennen kunne bli kopiert 
under ett, og at overensstemmelser ikke skyldes 
bruk av f. eks. stempler. Derimot kan teorien 
neppe vaere riktig i den unyanserte formen som 
Jansson har gitt den i denne publikasjonen. 
Dels viser grunnlagsmaterialet innbyrdes uove-
rensstemmelser som motsier hypotesen, og dels 
tyder kontroller mot andre typer ovalspenner 
på mer forskjelligartede fremgangsmåter ved 
kopiering. Innen Janssons materiale er det de 
mest tallrike spennetypene P 37 og P 51 som er 
viktigst for hans hypotese. Men forholdet mel
lom kvalitet, mål og varianter er ikke ens i disse 
to typene. Innen P 37 kan Jansson belegge en 
sammenheng mellom lave mål, lav kvalitet, og 
variantdannelser. Innen P 51 er derimot vari-
antene av nogenlunde samme storrelse; sam-
menhengen mellom mindre format og lavere 
kvalitet finnes i dette tilfellet mellom de enkelte 
eksemplarer innen hver variant. Allerede i teo
riens bevismateriale ligger altså en diskrepans. 
Jeg har kontrollen forholdet mål : kvalitet i ty
pene P 15 og P 48. I begge typer finnes eksem

plarer av lav håndverksmessig kvalitet som er 
större enn de beste av de bevarte eksemplarene. 
Og begge typer har undergrupper av spenner 
med svaert små mål og med endringer i propor-
sjoner og dekor som viser at de er blitt til ved vi
suell kopiering. Disse undergruppene består av 
spenner som både utfra håndverkskarakteren 
og den geografiske fordelingen med altovervei-
ende sannsynlighet må antas å vaere produsert 
av lokale smeder. I tillegg til den mekaniske ko
pieringen som Jansson påviser, må man altså 
regne med omfattende visuell kopiering på flere 
nivå av håndverksmessig dyktighet. Dette må 
få konsekvenser også for Janssons definisjon av 
typebegrepet. 

Kapitlene om kronologi er bokens viktigste. 
Saerlig den relative kronologien betyr et velav-
veiet og grundig bidrag til vikingtidsforskning-
en. Hovedvekten er selvsagt lagt på de 157 gra
vene med 290 ovalspenner i Birka. Funnkombi-
nasjonene herfra er sammenlignet og kontrol
len mot 108 sikre og sannsynlig sikre kombina-
sjoner fra Mellom-Sverige, og 100 tilsvarende 
funn fra Norge. Forfatteren tar selv forbehold 
om at funnlistene nok kommer til å bli revidert 
og supplert av fremtidig forskning, og noen ute-
latelser er allerede nå påfallende, f.eks. Gausel i 
Rogaland med ovalspenner av god kvalitet som 
er en variant og sannsynlig förlöper for den 
masseproduserte P 42. Men det er förste gäng 
vi har fått en presis översikt över hvilke kvin-
negravfunn fra den skandinaviske halvoy som 
eregnet til dateringsbruk. Det fäste grunnlaget 
som Jansson på denne maten har lagt, kan ikke 
vurderes hoyt nok. Samtidig dokumenterer 
han hvor lav representativiteten er — også dette 
trengte å konkretiseres. 

En interessant detalj i funnkombinasjonene, 
er den norske tendensen til heterogene smykke-
kombinasjoner med sterkt innslag av vendel-
tidssmykker. 12 av de 100 norske kombinasjo-
nene har vendeltids troyespenne kombinert 
med tidlig birkatids typer av ovalspenner. 
Hverken birkagravene eller de mellomsvenske 
kombinasjonene har eksempel på slik blanding. 
Dette ser ut til å vaere noe av bakgrunnen for 
uoverensstemmelsene mellom norske og sven
ske arkeologer når det gjelder dateringer. Den 
hoye frekvensen av vendeltidstyper må ha bi-
dratt til den norske oppfatningen av formend-
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ringene i tidlig vikingtid som en langsom pro-
sess med sterk kontinuitet. Dette er et forsk
ningshistorisk moment i tillegg til de ovrige 
gode grunner som Jansson fremlegger for å av-
vise Sheteligs og Bakkas sendatering av vendel-
tidssmykker. 

Diskusjonen om den absolutte kronologien 
inneholder viktige avsnitt, blant dem en positiv 
men avventende oppsummering av argumen-
tene for å datere den "arkeologiske vikingtid" 
til tiden for ansatsen av den "historiske viking
t id" i 793. Men her er også partier som virker 
lite gjennomarbeidet, spesielt det som gjelder 
dateringen av övergången mellom eldre og yng
re birkatid. Dateringen her hviler i hovedsak på 
kombinasjonene av ovalspenner P 51 med 
mynter i birkagravene. Jansson kobler denne 
diskusjonen sammen med stilkronologien, noe 
som virker uheldig. Konklusjonen er: " . . . mer 
än hälften av slutmynten i gravarna med P 51 
är präglade före 890. Det är nästan bara i 
P 51 : C's gravar som yngre mynt finns repre
senterade. Fynden med borre- och jellingstil in
nehåller däremot nästan uteslutande slutmynt 
präglade efter 890. Detta måste ha en kronolo
gisk förklaring: P 51 uppträder tidigare än 
borre—jellingstilarna i fynden". (S. 182.) 

Det er vanskelig å se at Birkamaterialet kan 
baere denne bastante konklusjonen. Kontrollen 
mot opplysningene om de tre viktigste varian-
tene av P 51 som er gitt i tabellen fig. 108, virker 
grunnlaget spinkelt. Ialt, er disse variantene 
kombinert med bestembar sluttmynt i 22 grä
ver. 9 av disse har sluttmynt for 890, 8 har slutt
mynt etter 890, og 5 har Brita Malmers kombi-
nasjonsgrupper 5 og 7. P 51 : A kan ikke mynt-
dateres i Birka, bare 1 av 8 gräver inneholder 
bestembar mynt og denne er omgjort til henge-
smykke (preget 814—840). P 51 : B er funnet i 
28 gräver, 5 av dem med bestembar mynt — 3 
sluttmynter fer og 1 etter 890, samt 1 KG 7. 
P 51 : C finnes i 32 gräver, herav 16 med be
stembar sluttmynt: 5 fer 890, 7 etter 890, og 4 
KG 5 og 7. Birkagravenes mynter og sluttmyn
ter er et minefelt for utenforstående, og jeg skal 
ikke gå naermere inn på sporsmålet. Det jeg vil 
påpeke, er at jeg som vanlig leser ikke finner 
dekning i det materialet som Jansson fremleg
ger for konklusjonen at P 51 nodvendigvis må 
vaere blitt skapt betydelig fer år 900. Derimot er 

hans konklusjon om den relative kronologien 
for de tre variantene P 51 : A, B og C overbevi
sende. 

Heller ikke det andre leddet av konklusjo
nen, at P 51 er blitt til for borrestilens begyn
nelse, er det belegg for i materialet fra Birka. 
Tvertom gir funnkombinasjonene herfra i Jans
sons tabell fig. 108 en uventet bekreftelse på eld
re relativ stilkronologi. De rent borrestilornerte 
troye- og serkspennene er enerådende i kombi
nasjonene med P 42 og P 51 : B. (P 51: A har 
bare en slik funnkombinasjon, også borrestil.) 
Derimot er de i mindretall i den fasen som do-
mineres av P 51 : C. I disse kombinasjonene er 
den vanligste stilen den jeg forefepig kaller 
'pseudojelling'. De norske funnene understre-
ker ytterligere sammenhengen mellom P 51 og 
borrestil: av de 15 funn hvor det er kombinasjon 
med skandinavisk standard tredjespenne, har 
10 funn troyespenne med borrestildekor. De ov
rige er uten stildiagnostiske kriterier. I de mel-
lomsvenske kombinasjonene dominerer likear
mete spenner uten stildiagnostiske kriterier, 
men av de tre tilfellene hvor attribusjon er mu
lig er det 2 borrestil og 1 pseudo-jelling. 

I tillegg til at funnkombinasjonene unntaks-
fest viser sammenheng mellom P 51 og borre-
og jellingstil, inneholder dekoren på selve P 51 
elementer som er attribuerbare. Borden på 
samtlige varianter har bånddyr og knutemotiv 
av former som ikke kan belegges for borrestilfa-
sen. Og masken på overskallet av P 51 : C har 
skjegg formet som en kringleknute i en stilise
ring som er karakteristisk for borrestil. I denne 
sammenheng bor også nevnes ovalspennene 
P 48 med utvetydig borrestildekor. De er ikke 
funnet i Birka, men Jansson tar dem likevel opp 
og föreslår at de forst er kommet i omfop etter 
birkatid, dvs. mot slutten av 900-tallet. Dette er 
lite trolig. Dels har denne typen spenner svaert 
naer sammenheng med andre metallarbeider, 
fremst en serie doppsko som neppe kan dateres 
så sent. Dels har bordmotivet på P 48 sin naer-
meste parallell nettopp på P 51. Dels har Jans
son unnlatt å skille mellom forskjellige kvali
tetsnivå i evalueringen av bevisverdi for date
ring. Og endelig er den geografiske fördelingav 
P 48 meget ujevn. 

Når Jansson kommer skjevt ut i vurderingen 
av P 5f og borrestilen, skyldes det to metodiske 
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svakheter ved hans behandling av dekoren. For 
det förste har han unnlatt å definere stilbeteg-
nelsene, og kan dermed ikke kontrollere sine 
konklusjonen For det andre mangler han en sy
stematisk analysemetode som kan danne ut
gångspunkt for stilkarakteristikk av ovalspen-
nenes dekor. Når vi bruker begrepene "broa" , 
"oseberg", " b o r r e " og "jellingstil", arbeider 
vi med definerte konvensjoner. Når man, slik 
Jansson gjor i denne avhandlingen, endrer ose-
bergstilens innhold ved en radikal utvidelse av 
begrepet, forlanges det en klar arbeidsmeto-
dikk i systematiseringsfasen og kontroll mot de 
eksisterende stildefmisjone. Jansson konklude-
rer med å plassere alle ovalspennetyper som har 
halvnaturalistiske dyremotiv i gruppen "ose-
bergstil". Dette betyr i praksis hovedmengden 
av ovalspenner. En av de interessante faktorer 
ved disse spennene er nettopp at de viser en se
parat ornamentutvikling. Det er bare få typer 
ovalspenner som har ornamentikk attribuerbar 
til en hovedstil. Men ovalspenneornamentik-
ken er ikke statisk. Den endres över tid, i både 
form og motiv, og det er fullt mulig å etablere 
utviklingsskjema for både dyretyper og stil. Ved 
ornamenttypologi får man bedre muligheter til 
å sammenholde ovalspennene med annen me
talldekor og dermed i siste omgång med ho-
vedstilene. Janssons forslag er å se alle de stör

ste ovalspenneseriene som osebergstil, og der
med osebergstilen som dominerende i halv-
annet til to sekler. Men på denne maten utvider 
han osebergstilbegrepet med en läng rekke ele
menter som er atypiske for stilen slik den kon-
vensjonelt karakteriseres. Det er heller ingen 
god ordning for ovalspennene. I deres dekor lig
ger minst fem klart adskillbare ornamentfaser, 
og "osebergstil" er ingen velegnet paraply be
tegnelse for disse heterogene gruppene. 

Men kritikk bor ikke stå som avslutning på 
denne omtalen. Det finnes svakheter i Ovala 
spännbucklor. Men de blir små mot den betydning 
avhandlingen har for vikingtidens gjenstands-
forskning ved de arkeologiske iakttagelsene så
vel som ved diskusjoner og ved dokumentasjon. 
Fremfor alt oppfyller avhandlingen to grunn-
leggende krav til humanistisk forskning. Mate
rialet er fremlagt slik at det kan brukes av andre 
forskere i nye problemstillinger, og det er ord-
net slik at konklusjonene kan etterproves mot 
primaermaterialet. Kritikken ovenfor illustre
rer forhåpentlig begge punkter. Det er en solid 
dokumenten og vel argumenten publikasjon 
— en grunnvold å bygge på. 

Signe Horn Fuglesang 
Lyder Sägens gate 23 

N-0358 Oslo 

Berit Jansen Sellevold, Ulla Lund Hansen 
och Jörgen Balslcv Jörgensen, Iron Age Man in 
Denmark. Prehistoric Man in Denmark. Vol. III. 
Nordiske Fortidsminder Serie B, Bind. 8. Det 
Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Köben
havn 1984. 308 s. ISBN 87-87-483-42-4. ISSN 
0105-578X. 

Ghefcn för Antropologiska Laboratoriet i Kö
penhamn, Dr J . Balslcv-Jorgensen publicera
de 1965 tillsammans med dess förutvarande 
chef. Dr Kurt Bröste, monumentalverket Pre
historic Man in Denmark, a study in physical 
anthropology. Vol. I_II. Stone Age and Bronze Age. 
(av undertecknad recenserat i Fornvännen 1959 
s. 204f). Detta för sin tid vetenskapligt myc
ket högtstående arbete avsågs vara det första i 

en serie om Danmarks fysiska antropologi 
men Brostcs plötsliga frånfallc fördröjde fort
sättningen. Tillsammans med Balslcv-Jorgen
sen har nu Berit Sellevold svarat för den anlro
pologiska delen av ovanstående arbete, medan 
Ulla Lund Hansen genomfört de arkeologiska 
bestämningarna. Verket har utgivits med strid 
av Statens Humanistiske Forskningsråd. — 
Redan förordets första mening, författarnas 
deklaration att boken utgör resultatet av ett 
intimt samarbete mellan antropologer och ar
keologer, är ett gott omen. 

Det 308-sidiga bandet, prytt av en gravyr 
från 1877 av C. Engelhardt föreställande en 
del av Varpelev-gravarna, omfattar Dan
marks samtliga skelettfynd från c. 500 f Kr. 
t. o. m. vikingatid c. 1050 A. D. och inkluderar 
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även mossfynden men icke mossliken och de 
brända benen. 

De starkt förminskade men ändå tydligt 
läsbara tabellerna dokumenterar hela mate
rialet såväl i kronologisk ordning som efter 
kön och i åldersföljd samt enligt Nationalmu
seets topografiska sekvens inom varje ålders
g rupp . Den arkeologiska katalogdelen är yt
terst detaljerad, upptar 113 sidor och bör till
fredsställa en arkeologs alla önskningar om 
information. Samma gäller den 35 sidor långa, 
komparativa metriska tabelldelen, upplagd 
efter internationellt mönster ad modum Mar-
tin-Saller (1957) Lehrbuch der Anthropologie 
I—III. 3. uppl., Stuttgart. Bildmaterialet är av-
god kvalitet, urvalet omväxlande och den sta
tistiska analysen innefattar tester av medel
värden och standardavvikelser, vilka företa
gits med Studcnfs , med T- och med F-test. 
För de anatomiska smådragen, antropologiens 
" läckcrbi tar" i tiden, som i litteraturen oftast 
går under beteckningen "Discontinuous 
Variables" , har man använt Chi-square-test 
och " M e a n Measures of Divcrgence-test". 
Samtliga kalkyler har utförts med Texas In
struments SR-56. 

Total t har 1039 skelett undersökts och da
teringarna har dels utförts på konventionell 
väg efter fynden, 34 C 14-dateringar komplet
terar bilden och kapitlet om radiokoldatering-
arnas resultat contra de arkeologiska utgör en 
synnerligen intressant läsning. G-14-värdena 
har korrigerats med G-13-tester, varigenom 
korrigering för den olika upptagningen av 
C-14 på olika lokaler kunnat äga rum. Efter
som de 1 039 individerna ligger spridda över 
mer än 1 500 år och även för de bäst represen
terade perioderna — romersk järnålder och 
vikingatid — utgör endast 1,6 resp. 1,3 indi
vid/år , blir materialet endast en bråkdel av 
den bakomliggande, verkliga folkmängden 
och är således, vilket författarna understry
ker, starkt undcrrepresenterat och detta hind
rar i hög grad de demografiska slutledning
arna. 334 män och 246 kvinnor kunde köns
bestämmas, 172 utgjorde barn, 884 vuxna 
(över 20 år); 23 skelett kunde varken köns-
eller åldersbedömas. 

Den förromerska järnåldern representeras av 
endast 12 skelett, av vilka 4 var män och 6 

kvinnor. Kroppslängden (KRL) kunde be
räknas för 3 individer och ligger förhållande
vis högt. 

Den äldre romerska järnåldern företrädes av 
359 individer, 16,2% barn, 134 män och 80 
kvinnor, övriga obestämbara. Perioden kän
netecknas av långskalliga, smala kranier, 
KRL är 174,1 cm för män, 161,7 cm för kvin
nor. 

Den yngre romerska järnålderns gravar har 
lämnat 199 skelett, 2 0 , 3 % barn, 120 könsbe
s tämda, varav 66 män och 54 kvinnor. Skal
larna är fortfarande långa och KRL 177,3 cm 
för män och 162,9 cm för kvinnor. 

Från hela perioden Romersk järnålder föreligger 
90 individer, som endast kunnat dateras till 
denna period, 0—400 e.Kr., 36 ,8% var barn, 
42 vuxna, 24 män och 18 kvinnor, de förra 
med K R L 170,1 cm, kvinnorna 159,9 cm. 

Äldre Germansk järnålder gav endast 9 skelett, 
en nyfödd och 8 vuxna, 3 män och 3 kvinnor 
könsbestämda och KRL lika eller (iver medel
värdet förde tre stora järnåldersgruppcrna. 

Yngre Germansk järnålder ingår med 30 indi
vider, av vilka 12 är subadulta, 12 män och 12 
kvinnor. 4 av 5 kranier har betraktats som 
smala och KRL tillhör totalmatcrialets övre 
område . 

Från vikingatid finner vi 320 individer, 9 
utan könsetikett, endast 8 ,7% barn, 158 
könsbestämda vuxna, 85 män och 73 kvinnor, 
kranierna mera kortskalliga (74,6% för bägge 
könen) samt en KRL av 172,6 för män och 
158,1 för kvinnor. — Genom hela den danska 

jä rnåldern föreligger en typlikhet hos kra
nierna och endast 9 egentliga kortskalliga in
divider har påträffats (2 kvinnor från förrom
ersk tid i Rislev, en man från 01by från yngre 
romersk järnålder, cn kvinna från Slusegård, 
romersk järnålder med mikrocefält, således 
patologiskt kranium, ytterligare en kvinna 
från äldre romersk järnålder i Slusegård och 
en vikingatida kvinna från Hesselbjerg. 

Den romerska järnålderns kranier i Dan
mark passar väl in i de serier av kort- och 
långskallar, som hade iakttagits i Mellan
europa samt norr och söder därom redan vid 
seklets början och som senare tiders forskning 
ytterligare bekräftat. 

I undersökningen jämförs vidare de danska 
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järnåldersskeletten med landets senneolitiska 
skelett. Differenserna mellan dessa sennoliti-
ker och de tre järnåldersgrupperna är för bäg
ge könen större än differenserna mellan grup
perna romersk järnålder och vikingatid. De 
romerska har längre, smalare och lägre kra
nier än de senneolitiska, de vikingatida har 
främst lägre skallar än senneolitikerna. De 
romerska äger de längsta rörbenen, de vikinga
tida de kortaste, något att begrunda med tan
ke på den gängse uppfattningen att viking
arna varit storvuxna. Senneolitikernas skelett 
var robust byggt, romersk järnålder hade de 
mest gracila benen och romartidens män och 
kvinnor den högsta kalkylerade KRL. 

3 I nonmetriska anatomiska smådrag ingår 
i denna studie, 22 av dem är bilaterala och 
resultatet visar att här icke föreligger några 
statistiskt signifikativa differenser mellan de 
olika tidsepokernas individgrupper. 

Ifråga om åldersfördelningen upptäcktes 
att männens medellivslängd varit i stort sett 
densamma i alla järnåldersgrupperna. Där
emot hade de romersktida kvinnorna en kor
tare expektans än männen. Men för vikinga
tid var förhållandet det motsatta! 

Av totalt 1016 åldersbestämda individer 
utgjorde endast 172 (16,9%) barn. Man för
klarar detta med att endast de högre social
grupperna begrov sina barn. I regel saknades 
gravgåvor hos barn under tre års ålder. Det 
är också förvånande och oväntat att det 
genom samtliga tre jämåldersperioderna 
finns fler män än kvinnor. 

I den stora provkartan på patologiska för
ändringar har vi redan nämnt kvinnan från 
Slusegård med den mikrocefala skallen (ka
pacitet endast 950 cm3). I övrigt redovisas tre 
troligen avsiktligt deformerade kranier, tre 
fall av trepanation, minst fyra fall av hals
huggning. Vi finner också godartade tumörer, 
olika ledförändringar, lösa kotbågar, cn rad 
tandsjukdomar såsom tandbortfall och karies. 

De differenser i KRL som konstaterats når 
ytterst sällan ett statistiskt säkerställande och 
man räknar med att skillnaderna inom en viss 
population i regel avspeglar social status och 
beror på nutritionsskillnader. Åtminstone 
syns föreliggande studie bekräfta detta. 

Det danska teamet har slutligen företagit 
en noggrann genomgång av gravarnas hela 
utrustning och fyndföremål contra skclcttfyn-
den och man har t.ex. för de äldre romerska 
gravarna funnit flera exempel på importföre
mål i gravar med män resp. kvinnor över den 
genomsnittliga KRL. Samma gäller såväl den 
yngre romerska järnåldern som vikingatiden. 
Det genomsnittliga antalet fyndföremål per 
grav i barngravar från äldre och yngre järnål
dern ligger högt, högre under yngre än under 
äldre järnålder. Vidare uppvisar senilis-grup-
pen av kvinnor från vikingatid cn mycket rik 
fyndflora och författarna frågar sig om män
nen mera sällan än kvinnorna nådde denna 
åldersklass och om kvinnan därför kom att 
anses som familjens (iverhuvud? 

Det är tillfredsställande att i ett så omfat
tande arbete som detta kunna konstatera ett 
genomgående riktigt språkbruk både vad gäl
ler den löpande texten och fackuttrycken. Ett 
genomgående fel faller dock ganska snart i 
ögonen i synnerhet i katalogdelen. Här åter
kommer ständigt följande: "Sex and age: male, 
m a t u r u s " eller "female, adulta", "female, 
m a t u r a " etc. I engelskan användes i dessa fall 
alltid "Sex and age: male, mature" eller "fe
male, adul t" , "female, mature" . Adjektiven 
adultus, maturus, senilis etc. relaterar ju till 
åldern och icke till könet och det skall därför 
rätteligen heta "Sex and age: female, matu
rus, adultus, senilis etc." 

Att här i detalj genomgå den långa listan 
(iver de olika periodernas gravfynd skulle inte 
bara fordra ett alltför stort utrymme utan 
även i hög grad pröva läsarens tålamod. Det 
bör dock understrykas att vi i detta monu
mentala verk för första gången finner en sam
manställning och jämförelse mellan antropo
logiskt köns- och åldersbestämda skelett och 
därtill hörande arkeologiska fynd i ett stort 
material. För specialisten—arkeologen måste 
det ta vara cn ovärderlig tillgång, en guldgru
va och cn angenäm läsning. 

N.-G. Gejvall 
162 Himmelstorp, S-260 91 Förslöv 
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Anna Nilsén; Program och funktion i senmedeltida 
kalkmåleri. Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Fin
land 1400—1534. Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademien fristående monografi
er. Stockholm 1986. Diss. 560 sid. ISBN 91-
7402-174-5. 

Anna Nilséns med stort intresse motsedda av
handling om de senmedeltida kalkmålningar
nas program och funktion överskrider både i 
yttre och inre måtto ramen för nutida doktors
avhandlingar. T.o.m. efter gamla fordringar 
skulle denna dissertation ha dragit uppmärk
samheten till sig såsom i särklass utförlig och 
gedigen. Trots 560 sidor i A4-format har förf. 
fått införa begränsningar. Att Götaland i sin 
helhet hamnat utanför undersökningen gör väl 
mindre, då dess kalkmålningar rätt avsevärt 
skiljer sig från det uppsvenska materialet. Det 
är däremot beklagligt, att förf. varit tvungen att 
utelämna Dalarna och Norrland. De jämförel
sevis få kyrkor, som därvidlag skulle ha kommit 
ifråga, hör nämligen organiskt samman med de 
i undersökningen presenterade kyrkorna. Förf. 
har dessutom uteslutit stads- och klosterkyrkor, 
vilket också är att beklaga. Det är t. ex. väldigt 
synd att inte få med de principiellt så viktiga 
målningarna i Strängnäs domkyrka, och inte 
minst därför att förf. fäster stor vikt vid det 
franciskanska inflytandet i måleriet, är det be
klagligt att Arboga och Raumo — båda med 
bevarade gråbrödrakyrkor — fallit utanför 
framställningen. Den omständigheten att Tre
faldighetskyrkan i Uppsala, "Bondkyrkan", är 
landsförsamlingens kyrka, hade motiverat att 
dess intressanta målningar kommit med. Här 
har förf. varit inkonsekvent. Man saknar dess
utom kyrkor, som borde ha varit med, såsom 
Kärrbo och Skerike i Västmanland. Även Ba
delunda kyrka har i vapenhuset målningar, tro
ligen av Albertus Pictor, vilka senare övermå
lats men nu dock delvis är fullt synliga. De ny-
framtagna målningarna i Sparrsätra kyrkas 
sakristia borde väl också ha omnämnts, trots 
sitt fragmentariska skick. 

Avhandlingen börjar med en inledning, där 
förf. redogör för materialets omfattning, date
ringsfrågor och skilda målarskolor, som ham
nat innanför undersökningens ram. Att kalla 
Peter Henrikssons och hans medhjälpares 

grupp för Nykyrkoskolan, är mindre lyckat, då 
socknen numera heter Kaland (11. Kalanti). Be
träffande målaren Peter och kalkmålningarna i 
Lids kyrka, hade förf. bort hänvisa till Berit 
Wallenbergs banbrytande undersökningar, och 
detta är inte enda gången som hänvisningar 
saknas till viktiga källor. Anna Nilsén anför en 
viss tvekan, huruvida någon Peter målare fun
nits. Enligt Berit Wallenberg betecknar in
skriptionen i Ösmo ptr, konstnärens titel, pictor. 

I fortsättningen presenterar förf. sitt förkort
ningssystem, vilket kanske är praktiskt men 
ställer till med mycket huvudbry för läsaren, 
som ständigt måste gå tillbaka till koderna. Yt
terligare förkortningar anges i förteckningen 
över referensmaterialet. Härnäst följer ett kapi
tel om motiv och motivkategorier samt en mo
tivförteckning, till vilket det finns anledning 
återkomma. En förteckning över motivens för
delning på det undersökta materialet (s. 42— 
47) är så kryptisk, att den ställer stora krav på 
läsaren och hans tålamod. 

På s. 50 börjar avhandlingens utförliga pre
sentation av de berörda kyrkornas bildprogram 
med utmärkta skisser och välvalda illustratio
ner: förf. har personligen tagit den övervägande 
delen av det rika bildmaterialet i avhandlingen, 
vilket genomgående är av god kvalitet. Bildka
talogen sträcker sig ända fram till s. 222, där 
presentationen av det finländska materialet slu
tar. Rec. har haft tillfälle att på ort och ställe 
göra kontroller i detta och därvid hittat en del 
inadvertenser. I Bjärnås korvalv har förf. angi
vit evangelisten Markus två gånger. Det är i det 
andra fallet klart, att att det borde ha stått 
Johannes. Några intressanta gubbansikten på 
valvanfangen finns inte omnämnda — liksom 
beträffande Tövsala —, under det att i Sagu 
" g u b b a r " omnämns. Ett påstått krönt kvinn
ligt helgon på södra långväggen är i själva ver
ket troligen en David ur en fragmentarisk 
credo-svit, något som framgår av parallellerna 
med Sagu. En "helig biskop" på södra lång
väggen i Sagu är med största sannolikhet S:t 
Henrik. I Ingå har förf. gjort en del förväxling
ar, som det skulle föra allt för långt att här när
mare utreda. Rec. måste också sätta frågetec
ken för tolkningen av en scen i Sjundeå, som i 
avhandlingen kallas "den himmelska glädjen", 
visande två mot varandra ställda personer i 
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dansposition, vilka av förf. uppfattats som hel
gon. 

Rec. har redan tidigare anmält vissa avvi
kande meningar beträffande Anna Nilséns 
tolkning av de principiellt så viktiga Tortuna-
målningarna. Förf. menar bl. a. att en kung 
(kejsare) och en vid hans sida sittande krönt 
kvinna skulle vara kejsar Augustus och den ti-
burtinska sibyllan. J ag finner det märkligt att 
sibyllan i så fall skulle framställas som en kejsa
rinna! Bland identifieringen av helgon finns 
mycket att diskutera. Förf. påstår med be
stämdhet, att ett fragmentariskt kvinnligt hel
gon på södra korpelaren är S:ta Katarina av 
Vadstena men sätter däremot frågetecken för 
S:ta Sunniva, där jag anser tolkningen fullt säk
rad. Om — såsom Anna Nilsén menar — mål
ningarna i Tortuna är birgittinskt influerade, så 
är det mycket anmärkningsvärt, att S:ta Birgit
ta skulle ha förvisats till en obetydlig plats i en 
medaljong i kyrkans västvalv. Helgonet i fråga 
har inte heller Birgittas vanliga attribut utan en 
kyrkomodell. Hon är placerad ihop med S:ta 
Elisabeth. På altarskåpet i Torsvi kyrka flanke
ras Madonnan av S:ta Elisabeth och S:ta Hed
vig. Den senare har som attribut en kyrkomo
dell. Med all sannolikhet är den förmenta Bir
gitta i Tortuna just S:ta Hedvig. — I Litslena 
har förf. satt frågetecken för pelikanen och fågel 
Fenix, vilket knappast är behövligt. Rec. som 
varit med om att knacka fram målningarna och 
kunnat studera dem från ställningarna vågar gå 
i god för tolkningen av dessa båda viktiga fågel
symboler. Förf. gör en försiktig antydan om att 
den fragmentariska raden scener nedanför få
gel Fenix skulle kunna vara de sju barmhärtig
hetsverken. Troligare är, att denna serie åter-
gett motiv ur Franciskus-legenden. Här hade 
en jämförelse med Arboga varit av intresse! 

Man kan givetvis diskutera lämpligheten av 
att placera bildförteckningen på sätt, som skett 
— mitt inne i texten. J ag delar här läkultetsop-
ponentens uppfattning, att det kanske hade va
rit bättre att spara den till slutet. När förf. nu på 
s. 223 återupptar sakframställningen, börjar 
hon med kyrkornas målade vapensköldar och 
stiftarna. Man kan också här diskutera place
ringen. Efter detta kapitel kommer ett avsnitt 
om det medeltida kyrkorummet, vilket man 
med stort intresse kastar sig över. Emellertid 

ges här närmast en rent deskriptiv presentation 
av rummets uppbyggnad. En principiell be
stämning av, hur man såg på kyrkorummet — 
en kyrkorummets teologi eller ideologi — hade 
här varit på sin plats. Just ett sådant grepp på 
ämnet som en utgångspunkt för hela frågan om 
målningarnas funktion efterlystes av professor 
Patrik Reuterswärd i en extra-opposition. Det 
visar sig nämligen, när förf. kommer fram till 
motiv och motivgrupper i sitt funktionella sam
manhang (s. 248 ff), att hon börjar i galen 
ända. Man måste förstå att kyrkvalvet uppfat
tades som en avspegling av himlavalvet. Ann 
Mari Karlsson har i sin avhandling om valv
slagningen på ett förtjänstfullt sätt framhållit 
detta. Därför borde man i presentationen av 
motiven börja uppifrån och framifrån. Det vi
sar sig nämligen mycket ofta, att korvalvets 
östra kappa innehåller en bild av gudomen 
(Nådastolen), av Kristus—Smärtomannen el
ler något annat celest motiv med anknytning till 
skeendet på altaret (mässoffret). Till denna ka
tegori kan man faktiskt också räkna Maria med 
Jesusbarnet som ofta förekommer på denna 
plats — ibland tillsammans med Nådastolen 
(t. ex. i Stavby). Maria — gudaföderskan — 
representerar här inkarnationen, vilken också ak
tualiseras i mässans skeende. Jag kan av det 
skälet icke dela förfs uppfattning om en mot
sättning mellan kristologiskt och mariologiskt 
(s. 461 ff.) i kyrkornas utsmyckning. Det är hela 
tiden fråga om ett samspel i presentationen av 
frälsningen. 

Ett närmare studium av figurerna i korvalvet 
visar, att närmast gudomen kommer de fyra 
evangelisterna och de fyra kyrkofäderna. Sedan 
kommer änglar och helgon. Det är helt enkelt 
den himmelska världens hierarki som presente
ras i "himlingen", vilket Anna Nilsén inte ger 
en klar bild av. J ag finner det m. a. o. mindre 
lyckat, att förf. presenterar "representanter 
för läran" (s. 262—266) före det relativt korta 
avsnittet om "den himmelska hierarkin" 
(s. 267—271). Resonemanget om vilka, som i 
skilda kyrkor representerar den kristna läran, 
blir också lite skruvat, såsom t. ex. när förf. på 
s. 464 säger, att i Simtuna och Orkesta "kyrko
fäderna och evangelisterna (står som) represen
tanter för budskapet, medan den kristna läran 
i Ärentuna företräds av apostlarna". Liknande 

Fornvännen 81 (1986) 



242 Recensioner 

resonemang återfinns på flera ställen. I Ärentu
na ingår profeter (!) och apostlar i en credo-svit. 
Enligt min uppfattning hade alltså förf. bort 
börja med den himmelska hierarkin, för att se
dan presentera bibelillustrerande serier och 
härnäst kateketiska och moraliserande motiv 
etc. 

Nu placerar förf. de kateketiska motiven på 
ett mycket tidigt stadium (s. 251—262). Som 
docent Svanberg med rätta påpekat (Svenska 
Dagbl. 6 sept. 1986) undervärderar Anna Nilsén 
betydelsen av kateketiska och andra undervi
sande motiv, varvid hon bl. a. som argument 
anför att i många fall motiven varit så placera
de, att de inte kunde ses av församlingen. Nu är 
det ju faktiskt så, att även präster behöver repe
tera och "läsa p å " för att kunna predika och 
undervisa. De kateketiska motiven i koret har 
kunna fylla en sådan funktion. På så sätt har de 
ändå indirekt kommit församlingen till godo. 
Man kan nämligen inte såsom Ulf Björkman — 
i en åberopad recension — skilja mellan för 
präster avsedd utbildning och det stoff, som var 
avsett för församlingen. Men måste ju räkna 
med att prästernas utbildning just tog fasta på 
deras kommande funktion ute i församlingar
na. Förf. medger emellertid, att vissa kateketi
ska och moraliserande motiv verkligen haft en 
sådan plats, att de kunnat ses av församlingen 
(s. 512), men tycks ändå glida ifråga om sin syn 
på deras faktiska didaktiska roll. Märkligt är 
bl. a. att förf. tycks vara så restriktiv beträffande 
credo-sviternas placering och funktion. Direkt 
felaktigt är ett påstående på s. 259, att credo-
sviten i långhusen "med ett undantag (är) pla
cerad i valvet". Det förhåller sig tvärtom så, att 
storfiguriga bilder av profeter och apostlar med 
språkband är vanliga på kyrkans väggar. Så är 
fallet t. ex. i Vendel, Ärentuna, Litslena, Karis, 
Sagu och Bjärnå, något som förf. också upp
märksammat. Den anförda formuleringen ter 
sig därför mycket gåtfull. 

Närdet gäller "dödssynder" ( "huvudsynd" 
är den riktigare termen), kommer man gärna in 
på symboliska figurer och deras tolkning. I sin 
behandling av syndafallsscenen i Lojo tolkar 
Anna Nilsén en där förekommande siren som 
en symbol för högmodet (superbia), under det 
att scenen med all sannolikhet är en luxuria-
symbol. Den i samma scen förekommande rä

ven med gås i munnen har förf. inte närmare 
tolkat. I själva verket är det här fråga om en 
gula-symbol, precis som i Härkeberga, när en 
räv med gås i munnen beledsagar scenen av den 
druckne Noa. I Rasbokils kyrka har förf. missat 
enluxuria-symbol. Pås . 457 avbildas en kvinna 
med blottat knä, som deltar i en ' 'grotesk dans ' ' 
enligt förf. Musikvetaren Leif Jonsson har i en 
studie uppvisat, att kvinnan i fråga är i färd 
med att förföra musikanten. Det är alltså inte 
alls fråga om någon "brueghelsk bonddans"! 

Förf. ägnar stort utrymme åt "drolerier", 
"grotesker" etc., dock utan att egentligen rik
tigt lyckas tyda deras gåtfulla funktion. Medel
tidens föreställningsvärld gör ofta ett bisarrt in
tryck på nutida betraktare, därför att vi inte 
äger nyckeln till deras förståelse. På ett för
tjänstfullt sätt har förf. sökt framhäva bl. a. 
franciskanernas roll som inspirationskälla för 
åtskilliga målningssviter och i vissa fall som le
verantörer av färdiga program. Det är troligt, 
att ett fördjupat studium av mendikanternas 
exempelpredikan skulle kunna ge svar på en del 
av de gåtor, som vi nu avfärdar som försök till 
putslustigheter i kyrkorna. Men ämnet är svårt 
— det måste erkännas! 

Anna Nilsén har bemödat sig om att även 
fastställa kyrkornas skyddshelgon, men också 
här märker man en viss tendens till glidning i 
uppfattningen. Det är ju alldeles uppenbart att 
kyrkans patroner erhöll särskilt markerade 
platser — i regel på korväggen, i korfönstret el
ler i ett centralt beläget valv. I Litslena kyrka är 
de båda patronerna framställda i jätteformat på 
varsin sida om korfönstret: Johannes Döparen 
och Katarina av Alexandria. Men Anna Nilsén 
kan inte inse, att denna placering är ett bevis för 
att de nämnda personerna är kyrkans dedika
tionshelgon. Hon anför som ett slags motbevis 
en uppgift hos Aschaneus, att Johannes döpa
ren varit kyrkans skyddshelgon, eftersom kyrk-
mässa hålls på hans dag. Förf. gör i anslutning 
till A. Maliniemi gällande, att kyrkmässa aldrig 
hölls på dedikationshelgonens dag. Detta är nu 
ett påstående, som måste tas med stor reserva
tion, då Maliniemi generaliserar alltför myc
ket. Ej sällan kunde nämligen invigningsdagen 
och skyddshelgonets fest sammanfalla, men sa
ken är mer komplicerad än så. Vad Aschaneus' 
upplysning beträffar, kan den återge en efterre-
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formatorisk praxis, eftersom många helgdagar 
ströks vid reformationen och man alltså kan ha 
flyttat kyrkmässan. 

Vid samtal med en katolsk teolog, uppvuxen 
i genuint katolsk miljö, har jag fatt upplysning
en att i hans församling aldrig firades någon an
nan "kyrkmässa" än patronatsfesten. Anna 
Nilsén föreslår S:ta Anna som tänkbar patro-
nessa, något som jag måste ta avstånd från. 
Hennes bild finns i en valvkappa i långhuset, på 
altarskåpet samt på en senmedeltida patén. 

På paténen står, att en präst, som fordom varit 
kyrkoherde i Litslena skänkt den till S:ta Annas 
prebende, vilket kan öppna helt andra tolk
ningsmöjligheter. — I Pargas — menar Anna 
Nilsén — skulle en bevarad inskription på 
fornsvenska kunna tillåta "gissningen, att kyr
kan varit vigd till Gud och Alla helgon." 

Så vitt jag kan förstå, är varje kyrka vigd till 
Gud. Att det sedan — genom dominikanskt in
flytande — begav sig att en och annan kyrka 
mot slutet av medeltiden helgades åt Den heliga 
Treenigheten, är en annan sak. Inskriptionen 
återges av Anna Nilsén på följande sätt: "tet-
ta : lot : mala : her : nils : bys ( . . . ) : (gud) i : 
tillof: ok : ta : ha(n)s : helgon : alle : amen". I 
själva verket står det " s a " — icke " ta" , vilket 
skulle vara helt utan mening. Det betyder att 
kyrkan målades till Guds och (sa) alla helgons 
lov. Förf. menar, att kyrkoherden i Pargas, Nils 
Byskalle, skulle vara initiativtagare till målnin
garna, vilket verkar sannolikt. Eljest har förf. 
haft stora svårigheter, när det gäller att få fram 
slutsatser beträffande beställare och deras möj
ligheter att påverka motivvalet och konstnärens 

frihet å andra sidan. Man måste nog räkna med 
en strängare styrning härvidlag från de kyrkliga 
myndigheternas sida än vad som mången gång 
gjorts gällande i skilda sammanhang. För Äbo 
stifts vidkommande vet vi dessutom att så varit 
fallet. Anna Nilsén har också haft svårigheter 
att brottas med, när det gäller just målningar
nas funktion. Hon menar bl. a., att speciellt val
vens och korets målningar varit närmast oåt
komliga för en betraktare, och att de i stället 
fyllt en närmast stämningsskapande uppgift 
(jfr t. ex. s. 511). Mot detta kan kritik anföras! 
Även om fönsteröppningarna var små, förekom 
viss upplysning av kyrkorummet. Under ka
tolsk tid har ljus säkerligen brunnit på åtskilliga 
altaren och vid talrika helgonbilder. Därjämte 
fanns ju också takkronor och ljuspikar vid kon-
sekrationskorsen. 

Anna Nilséns avhandling har — även om ett 
och annat finns att diskutera — fört forskning
en långt framåt och kommer för framtiden att 
bli ett ovärderligt hjälpmedel för ikonografiskt 
arbete. Aven där förf. inte ännu hittat den slut
liga lösningen, har hon gett inspiration till fort
satta studier rörande vitala punkter i senmedel
tidens kyrkoliv och dess återspegling i konsten. 
Det är därför med stor tacksamhet, som man 
tar emot denna gedigna undersökning, samti
digt som Anna Nilsén varmt lyckönskas till det
ta imponerande arbetes fullbordan. 

Bengt Ingmar Kilström 
Institutionen för kyrkohistoria 

och praktik teologi 
Åbo akademi, SF-20500 Åbo 
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Vid älven. Landskapet och människan. Red. Stina 
Andersson och Lili Kaelas. Göteborgs arkeo
logiska Museum, Årsbok 1983-1984. ISBN 
91-85488-11-9. ISSN 0280-3429. 

Årsboken Landskapet och människan är den sista 
i cn serie planerad under den tid då Lili Kae
las tillhörde museets ledning. I huvudsak har 
serien hittills handlat om hembygdshistoria. 
Kaelas ' förhoppning är att kommande voly
mer skall handla om Göteborgsområdet i ett 
vidare kulturhistoriskt sammanhang. Hur det 
blir med detta får framtiden utvisa. 

Den här boken handlar alltså om landska
pet i och omkring Göteborg, det av männi
skan påverkade landskapet och de spår av 
odlarmöda och andra aktiviteter vi fortfaran
de kan se och tolka i terrängen. 

Den första uppsatsen heter också följdrik
tigt "Spår i landskapet" och är författad av 
Lili Kaelas. Efter inledande funderingar om 
museet ute i landskapet, dvs. landskapet där 
man ser de egentliga spåren av människors 
verksamhet från äldsta tid till våra dagar, av 
vilka våra "vanliga museer" egentligen bara 
är speglingar, gör författaren en mycket ini
tierad orientering om spåren från olika tids
horisonter, de första människorna i Göteborgs
området , strandbebyggelser, de äldsta gra
varna, röselandskapet samt järnåldersland
skapet. Avslutningsvis framföres med skärpa 
att Göteborgsområdet självfallet aldrig kan 
ses isolerat. Det är bara cn del i ett mycket 
större kulturellt sammanhang, något man 
aldrig får glömma. Ur vetenskaplig synvinkel 
måste alltid ett vidare synsätt tillämpas. 

Härnäst får vi följa med Hans Andersson 
på cn historisk båttur runt Hisingen. Plat
ser som Kungahälla med Ragnhildsholmen, 
Kungälv med Bohus, Göteborgs alla äldre 
föregångare, m.fl. orter besöks. Uppsatsen är 
en utomordentlig guide, framför allt för den 
som vill studera spåren efter områdets urba
nisering från tidigaste medeltid och framåt. 
Författarens djupa kunskap i bl.a. detta äm
ne gör uppsatsen mycket läsvärd, även för 
den som inte själv har tillfälle att resa runt 
och titta. Kanske idén med kulturhistoriska 
" t ema tu re r " av det här slaget är det bästa 
sättet att fånga allmänhetens intresse. Många 

län har ju också producerat dylika guider, 
ofta av mycket stort värde för de kulturhisto
riskt intresserade. 

Att själva staden Göteborg (den ursprung
liga kärnan) döljer en rad arkeologiska spår 
far vi läsa om i uppsatsen "Staden som inte 
syns" av Eva Jönsson-Kihlberg, Stefan Kihl-
bcrg och Mona Lorcntzon. Uppsatsen är en 
bra sammanfattning av hittills genomförda 
arkeologiska utgrävningar i centrala Göte
borg med koncentration till några nyligen ut
förda undersökningar. Helt klart är att arkeo
login tillsammans med de historiska källorna 
kan ge oss en bra mycket bättre bild av sta
dens grundläggningsskedc och äldre utveck
ling än vad som kan förväntas av ämnena 
vart och ett för sig. Man kan också konstatera 
att de äldsta spåren i staden är ovanligt väl
bevarade. Men man får inte heller glömma de 
synliga spåren, vilka noga finns redovisade i 
uppsatsen. 

Efter besöket i staden tar Kristina Söder
palm oss med på en landsbygdstur kallad 
"Landskapets bruk och nytta — om byar, 
herrgårdar och torp". Uppsatsen är årsbo
kens största och ämnet är också värt den in
gående behandling det fått. Framför allt lår 
läsaren en mycket god inblick i byarnas för
ändr ingar genom olika skiften, förändrade 
brukningsmetoder m.m. från medeltid och 
framåt med tyngdpunkten lagd på 1800-talets 
genomgripande reform, laga skiftet. Genom
gången är så omfattande på denna punkt att 
jag föreställer mig att den inte bara (år bety
delse som orientering för allmänheten utan 
även för forskare inom ämnesområdet. Obser
vera bara underrubrikerna under avsnittet 
om byar: Nuläget, Vid tiden för laga skiftet, 
Bylandskapets utveckling, Bytyper. Även 
markutnyttjandet och olika typer av grödor 
behandlas ingående. Litteraturlistan är om
fattande och värdefull, något som för övrigt 
gäller flertalet av årsbokens uppsatser. 

Den därnäst följande uppsatsen "Land
skap som historiska dokument" av Nils Dahl-
beck manar till eftertanke. Kommer det över 
huvud taget att finnas något kvar av det land
skap som tidigare utformats av våra förfäder, 
om vi bara ser tjugofem år framåt? På den här 
punkten måste vi nog kämpa hån för att kun-
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na rädda något i en tid som i stort sett bara 
lägger ekonomiska synpunkter på hur våra 
omgivningar skall se ut. Vi måste arbeta för 
att fa politiker och beslutsfattare att förstå 
värdet i det gamla bondclandskapet, en pro
cess som påbörjats men som nog mäste inten
sifieras om vi skall lyckas. I uppsatserna "Be
vara, vårda, visa" av Görgen Månsson och 
" P å arkcologstigen" av Stina Andersson, får 
man dels praktiska inblickar i hur vård av 
fornminnesplatser går till, dels inblickar i vil
ket utbud som finns av skyltade kulturstigar, 
hur man hittar dessa och vilken pedagogisk 
verksamhet Arkeologiska Museet bedriver rö
rande kulturlandskapet. 

De tre avslutande uppsatserna "Skogome 
6000 ä r " av Erland Olsson, "På utflykt med 
Svenska Turistföreningen" av Ingegerd Ry-
delius och "Landskapet som upplevelserum" 
av Karin Falkenberg och Bernt Eklund berät
tar lor oss om hur den hembygdsintresscrade 
allmänheten upplevt museets strävanden att 
levandegöra vårt kulturarv i samarbete med 
bl .a . hembygdsrörelsen. 

Uppenbarl igen har arbetet uppfattats myc
ket positivt. Idén att publicera synpunkter av 

detta slag är intressant. Kulturminnesvården 
arbetar ju för alla människors skull och vi bör 
därför givetvis ta den allra största hänsyn till 
a l lmänna reaktioner. Vi bör nog försöka fa in 
litet fler synpunkter av det här slaget även i 
landet i (ivrigt. De kan vara oss till god led
ning. 

Landskapet och människan är således en 
idérik och gedigen årsbok. Här måste också 
påpekas, att bilder och kartor är av god klass. 
Kar torna , tryckta i svart och rött är för övrigt 
utomordentligt tydliga. Årsboken innehåller 
också en värdefull förteckning över samtliga 
av museet genom åren utgivna skrifter. Den 
rekommenderas alltså varmt till studium bå
de av kolleger inom läckområdena och all
mänheten. Spåren runt Göteborg kan lära oss 
mycket. Årsboken kan rekvireras från Göte
borgs arkeologiska museum, Norra Hamnga
tan 14, 411 14 Göteborg. Besök också gärna 
museets utställning i Ostindiska Huset, Nor
ra Hamngatan 12, Göteborg. 

David Damell 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405 

S-l 14 84 Stockholm 

Postmedieval Boat and Ship Archaeology. Papers ba
sed on those presented to an International Sym
posium on Boat and Ship Archaeology in 
Stockholm in 1982. Edited by Carl Olof Ceder
lund. Swedish National Maritime Museum, 
Stockholm Report No 20. BAR International 
Series 256, 1985. 440 s. ill. ISBN 0-86054-327-
7. Pris £ 33.— 

Det har sagts många gånger förr — men tål sä
gas och påpekas än fler gånger: för marinarkeo
login är Östersjön en skattkammare av magni
fikt mått och innehåll Avsaknaden av den i sal
tare vatten så ödesdigra träkonsumerande 
Teredo Navalis i kombination med det kalla vatt
net, gör att fartyg och andra fynd i böljornas 
skydd har en stor chans att bevaras för eftervärl
den. Det är också Östersjön som härbergerar 
några av nya tidens spektakulära marinarkeo

logiska fynd. Därför var det också väl på sin 
plats att förlägga det tredje internationella sym
posiet i marinarkeologi till Stockholm. 

Det första ISBSA-mötet handlade om för
historiska fynd och hölls i London. Det andra 
mötet koncentrerade sig på medeltiden och för
lades till Bremerhaven, som ju kan stoltsera 
med ett av de finaste medeltida skeppsfynden, 
en till mer än hälften bevarad Hansakogg. Det 
tredje mötet behandlade följaktligen nyare tid 
och hölls 1982 i Stockholm i Sjöhistoriska muse
ets regi. Titeln för symposiet var "Postmedieval 
Boat and Ship Archaeology". Nu äntligen föreligger 
rapporten, redigerad av docent Carl-Olof Ce
derlund: en tämligen diger volym på 440 sidor 
illustrerad med svartvita fotografier. Innehålls
mässigt känns rapporten något splittrad, men 
är samtidigt just därför ett bra exempel på hur 
divergerad forskningen är inom det marinarke-
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ologiska området. Huvudrubrikerna i rappor
ten är "Wasa", "Skeppsarkeologiska projekt i 
ny tid", "Ikonografi och dokument", "Aspek
ter på marin arkitektur", "Lokala båttyper" 
samt slutligen "Aktuella projekt". 

Vad man ofta saknar i rapporter av den här 
typen och samtidigt vid dylika stora symposier 
är en mera övergripande ideologisk diskussion. 
Med detta menar jag t. ex. frågor om priorite
ringar. Forskarens roll och vilja till dialog med 
allmänheten är en annan dylik kärnfråga. Lik
som museernas betydelse som "storlager" för 
olika fyndkategorier. För att inte tala om alla 
fynd som sedan årtionden ligger och förmult
nar just i museernas magasin. Just med tanke 
på att det mesta av allt man de senaste hundra 
åren plockat på sig av organiskt material, med 
säkerhet förstörs, borde stor vikt läggas vid kon
serveringsproblemet speciellt just vid marinar
keologiska utgrävningar. Detta behov återspeg
lades knappast vid symposiet i Stockholm. Ett 
par korta bidrag berörde ämnet. Birgitta Hå
lors beskrev konserveringen av Wasa, men ock
så de på sin tid så progressiva och framgångsri
ka metoderna har förbättrats och det är ju verk
ligen onödigt att man i vart och ett konser
veringslaboratorium prövar sig fram till nya 
metoder. 

Den holländske marinarkeologen Reinder 
Reinders prövar sig däremot fram med och till 
nya metoder. Hans två inlägg i symposiepubli
kationen tillhör de mera läsvärda. I en uppsats 
om klassifikationsproblem tar han upp de olika 
modeller som olika forskare använt sig av när de 
försökt få materialet vid skeppsarkeologiska ut
grävningar så användbart som möjligt för den 
fortsatta bearbetningen. Han påpekar att trots 
olikheterna totalt sett, finns det några grund
element, som tydligen anses så viktiga av samt
liga forskare, att de alltid finns med. Dessa är: 
skeppet, bestyckningen, utrustning, varor, na-
vigeringsinstrument, last och personliga tillhö
righeter. Han påpekar också möjligheten av att 
i större kontexter använda sig av samma fynd-
klassifikation. Som exempel tar han IJsselmeer-

polders, där ett stort antal skeppsfynd från olika 
tider gjort ett standardklassifikationsmönster 
nödvändigt. I sådana sammanhang blir det 
också möjligt att gå ytterligare ett steg och för 
varje fyndkategori notera fyndens kondition, 
slitage m.m. 

Kapitlet som berör de allra senaste utgräv
ningarna är inte omfattande, men också här är 
Reinders artikel den intressantaste. För den 
som råkar vara speciellt intresserad av medelti
da material och speciellt Hansakoggar, kan det 
ju kännas smått frustrerande att läsa om hur 
holländarna plockar upp den ena koggen efter 
den andra. Det är den torrlagda havsbottnen 
vid IJsselmeerpolders som utgör den arkeologi
ska guldgruvan. Reinders ger i en uppsats en 
snabbskiss av de senaste årens undersökningar 
av medeltida och yngre vrak. Bl. a. beskriver 
han ett mindre 1200-tals fartyg med kodnumret 
OZ 43. Såvitt man förstår har det fartyget 
konstruktionsmässigt en hel del likheter med 
Bremerkoggen. Intressant skulle det ju vara att 
få göra en ordentlig jämförelse med vår egen 
1200-tals kogg från Bossholmen utanför Oskars
hamn. 

Slutligen kan nämnas att Martin Dean när 
han skriver om marinarkeologi i England tar 
upp ett nationellt engelskt problem som borde 
väcka den internationella arkeologin till krafti
ga påtryckningar. I England, och på flera andra 
håll i världen, har man stora problem med 
skattjägarna, som alltid tycks hålla sig några 
steg före arkeologerna. Detta är synnerligen be
kymmersamt i länder där man inte har en all
män fornminneslag, som skyddar vrak och 
andra marinarkeologiska lämningar. Innan 
myndigheterna hinner förklara ett vrak skyd
dat hinner vrakjägarna göra stor skada — en 
skada som inte bara drabbar den engelska ma
rinarkeologin utan hela fältet. Därför borde 
påtryckningar utövas genom alla tillgängliga 
kanaler. 

Keijo Koivula 
Döbdnsgatan 3 B 26 

00260 Helsingfors 
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Bygningsarkaologiske studier 1984 och 1985. Utgi
ven av en redaktionskommitté bestående av 
Hans Henrik Engqvist, Torben Hjelm, Ebbe 
Haedersdal, Holger Schmidt och Mogens Ved-
so i anknytning till Afdelningen for Nordisk Ar-
kitekturhistorie og Opmålning, Kunstakade-
miet, Köbenhavn. 94 s. och 101 s. ISSN 0109-
6249. 

Den danska tidskriften Bygningsarkaologiske studier 
har nu utkommit med sitt andra nummer och 
det är hög tid att göra dess existens känd för en 
svensk läsekrets med intresse för ämnet. Det är 
nämligen en mycket gedigen tidskrift, som sam
tidigt har en stark aktualitetsprägel — ett fo
rum för diskussion av nyligen genomförda un
dersökningar av äldre byggnader i Danmark. 

Det första numret inleds med en grundligt 
genomförd analys av Vedbygaard på Själland av 
Kristina Gottfries och Birte Skov. Undersök
ningen utgår främst från fasaderna. I välskriven 
text och pedagogiska ritningar får vi följa bygg
nadens historia från 1500-tal till 1700-tal från de 
enskilda detaljerna till helhetsdragen. 

Magnus Vedsos artikel om Voergaard i Vendsys
sel närmar sig problemen på liknande sätt i en 
stor medvetenhet om stomkonstruktionens ål
derslagring och med närstudier av de kriterier, 
som kan ligga till grund för tolkning av den me
deltida gestaltningen. Båda artiklarna ledsagas 
av väl utförda rekonstruktioner i perspektivrit
ning, 

I 73 tagvarker i Helsinger visar Flemming Beyer 
på ett utmärkt sätt, hur en minutiös dokumen
tation kan få två sengotiska takstolar att berät
ta, om hur virket utnyttjades och bearbetades, 
om hur uppbyggnaden försiggick och konstruk
tionen fungerade. Genom utförda dendrokro
nologiska analyser av virket ges också den exak
ta utgångspunkten i tid. 

Karmelitterhuset i Helsinger analyseras av Janne 
Sonderberg. fölkningsritningarna är dock 
svårlästa, belastade som de är med alltför 
många siffror och fristående text. Det är synd, 
för artikeln är intressant och har också utblick 
mot förebilder i Holland—Belgien. 

Tidskriften tar föredömligt nog också in ar
keologiska markundersökningar. I Et stenhus fra 
1500-talet av Jörgen Nielsen och Eskil Arentoft 
ställs viktiga frågor om bl. a. valvslagning un

der 1500-talet. Dessutom ger utgrävningen trots 
sin begränsade omfattning indicier på tomtin
delningar av betydelse för tolkningen av Oden
ses stadsplan under senmedeltid. Alltså — ett 
inlägg i projektet "Medelt idsstadens" anda. 

Adelgade 18, Kalundborg av Nils Erik Jensen och 
Vinhusgade 6 i Naestved av Palle Birk Hansen och 

Jess Heine Andersen behandlar ur något olika 
aspekter korsvirkeshusens intrikata "plocke-
pinnspd". I artiklarna visas, hur rivna återan
vända byggnadsdelar genom systematisk ana
lys åter kan byggas upp i rekonstruktionsrit
ningar. Den andra artikeln ha ren efterskrift av 
Hans Henrik Engqvist: en funktionsanalys av 
en borgargård i förändring från 1500-tal till 
1700-tal. 

Boken avslutas med en artikel av Sören och 
Ruth Lundqvist: Derprofiler i det kebenhavnske om-
raade 1660—1830. De understryker vikten av att 
arkitekter och byggnadshistoriker har kunskap 
om äldre profilbildningar, något som var en 
självklarhet tidigare, men dessvärre icke är det 
idag, vare sig i Danmark eller i Sverige. Ett 50-
tal dörrprofiler (foder och spegel) presenteras i 
utsökta ritningar med det dateringsunderlag 
som finns i varje enskilt fall. Artikeln innehåller 
dessutom många intressanta kommentarer, 
t. ex. att Erimitagets franskinspirerade profil 
ligger före Blondels mönsterbok 1738, som be
tytt så mycket för rokokons uttryck också här i 
Sverige. Författaren manar dock till stor försik
tighet med datering enbart utifrån profilbild-
ningen. Vissa profiler har använts i nära hund
ra år. Andra element, som dörruppställning, 
målningsskikt, lås och konstruktion måste tas 
med i värderingen. De anser inte, att en be
stämd arkitekt kan identifieras via profiler. I 
alla de perioder, som artikeln berör, var regler
na för vilka profiler, som kunde användas så 
fasta, att så gott som alla arkitekter följde 
mönstret. Detta kan dock, enligt min mening, 
vara viktigt att ytterligare undersöka, inte 
minst beträffande de svenska förhållandena. 

Tidskriftens andra årgång 1985 inleds av Birgit 
Als Hansen med en översikt av Middelalderlige 
teglovne. Till grund för artikeln ligger hennes 
mångåriga systematiskt bedrivna utgrävningar 
av tegelugnar. Olika ugnskonstruktioner pre
senteras i vackra och lättlästa ritningar. Mest är 
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det ugnar för murtegel, men med är också hen
nes mest uppmärksammade upptäckt av an
läggningar i Bistrup utanför Roskilde (tidigare 
publicerad i Hikuin 6), där också glaserade golv
tegel tillverkades vid tiden omkring 1300. Liv 
och must far artikeln genom det (unika?) citera
de kontraktet 1302, mellan tegdbrännaren 
Claus och Clarasystrarna i Roskilde, där pro
duktionsvillkoren framstår i tidsljus. 

I korta artiklar berörs några nya arkeologiska 
markfynd. O m den äldsta (?) profana vatten
ledningen i Danmark berättar Bi Skaarup i Ind-
lagt vand i Oksernes gaard (1400-talets Helsingör) 
och i Etgammell murfundament i Sakskebing ger Ing
rid Nielsen ett bidrag till den fortlöpande stads-
historiska forskningen. 

Det genom Ragnar Blomqvist uppmärksam
made och beskrivna Borgska huset i Lund får ge
nom Solve Johansson sin förnyade tolkning. I 
motsats till Blomqvist, som betraktade byggna
den som en del av fru Görvel Fadersdotters an
läggning, med det s.k. Staket som bostad och 
det aktuella huset som salsbyggnad med sal i 
ovanvåningen och magasin i bottenvåningen, 
menar Solve Johansson att byggnaden varit ett 
fristående borgarhus innehållande bostad och 
ekonomiutrymmen och troligen också en han
delsbod vid gatan. Som underlag för nytolk
ning och datering ligger murverksanalys, men 
också tomtkartor och dendrokronologiskt date
rade markfynd {Kulturens årsbok 1985). Slutsat
serna kommer säkerligen att ytterligare disku
teras, när invändig undersökning av byggna
den blir möjlig. 

Torben Diklev skriver om Tö hustomter paa slots-
hakken i Senderborg — en utgrävning av helt okän
da hus, rivna redan under 1600-talet. I artikeln 
En vinduesflytning paa Koldinghus återger Mogens 
Vedso genom förstoringsglaset ett stycke mur-
verk under ombyggnad från 1550 till ca 1725 — 
ett lärorikt exempel på komplikationsgraden i 
byggnadsarkeologiskt arbete, illustrerat med 
detaljerade perspektivritningar. 

En preliminär undersökning av Tenders gamla 
raadhus presenteras av Henrik Gram, Flemming 
Mathiesen och Jörgen Överby. Det handlar om 
hur rådhuset av korsvirke från 1500-talets mitt, 
inte som man tidigare trott rivits, utan till vä
sentliga delar ännu är kvar i den nuvarande 
stenbyggnaden. 

Tre olika slags sökarljus riktas mot Pileslrcede 
46 i Köpenhamn, ett 1600-talshus, som har 
överlevt de stora stadsbränderna. Först gör El
len Williams en välbalanserad tolkning av hu
sets konstruktion och funktion med såväl arki-
valiernas som byggnadsarkeologiens hjälp. Sen 
berättar Ebbe Haedersdal om utgrävningar i 
byggnaden. Man saknar här en bra översikts
plan av var de redovisade markprofilerna ligger 
i huset. Ett memento för alla arkeologer, som 
gärna glömmer helheten i ivern att exakt pene
trera detaljen. Och sist redogör Mette Ander
sen för ett härligt fynd i samma hus. I en gam
mal järnkista i huset hittades brandförsäkrin
gar, hantverksräkningar och kontrakt från 
1700-talet, som bevarats och vidareförts från 
ägare till ägare. "Se, det våren historia" skulle 
nog H. C. Andersen ha utropat. 

När man både vederkvickt och matt strävar 
vidare mot bokens slut kan man läsa om Tre leje-
vaaningar i Strandgade 32 av Hans Henrik Eng
qvist. Artikeln har i Engqvists vanliga anda en 
vilja att nå på djupet, att finna säkra funktions
förklaringar. Den rör sig lätt och självklart mel
lan 1600- och 1700-talsarkivalier, konstruk
tionsdetaljer och kalkmålningar på väg mot alla 
humanisters mål: att förstå de människor, som 
byggde och bodde i husen. 

I två artiklar Borlhuggne buefriser paa Dronning-
lunds slöt och Om skalmurning af bindningsvcerk paa 
Gjessingegaardberättar Erik Einar Holm med ut
gångspunkt i fasad, sektion och perspektivrit
ningar om iakttagelser under pågående byggar
beten. Ritningarna är snabbt och säkert gjorda 
och i något fall använda vid byggmöten. De bär 
med sig frisk luft och en aning kalkdamm och 
har den första iakttagelsens glädje i sig — den 
glädje som kommer av kunskap och medveten
het. Mer av den sortens ritningar skulle behöva 
publiceras! 

Arne Lindegaard och Sys Rahbek ger i Anio-
nigade 9 en skildring av ett hus bakom en av de 
sällsynta Louis Seize-fasaderna i Köpenhamn. 
Kvarterets utveckling och äldre hus från 1400-
talet och framöver berörs, men mest handlar 
det om det hus som började byggas 1766 med 
Hans Haess som arkitekt (och ägare). Plandi
sposition, fasadgestaltning och detaljer presen
teras i ritningar och text och sist får vi veta vem 
som bodde i huset under tiden 1787—1845. 
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Från det stora till det lilla — I Fire indstuckne 
laase får vi följa med Sören Lundqvist in i några 
gamla dörrlås' konstruktiva värld. Liksom han 
hoppas vi, att aldrig mer behöva få se fina gam
la lås slängda på sopbacken och ersatta med 
tarvliga moderna cylinderlås! 

Den sista artikeln i denna andra årgång, Lidt 
om bygningshistorisk dokumentation, handlar om det 
svåra arbetet att säkert belägga äldre tiders 
färghållning och är skriven av Claus M. Smidt. 
Allmänt varnar han för alltför stor tilltro till 
färgsättningar i äldre avbildningar. Det kan 
missleda, eftersom det alltid funnits en viss 
konstnärlig frihet. Speciellt behandlas den ur
sprungliga färghållningen på det Kinesiska lusthu
set i Fredriksbergs have och konfrontationen mellan 
resultaten av Lene Larsens djupgående konser-
vätorsundersökning (3 imponerande rapport-
delar, som jag fatt förmånen att studera inför de 
förestående utvändiga arbetena av Kina slott 
på Drottningholm) och de arkivaliska beläggen 
för olika färger fram till slutsatserna. 

Smidt berättar i slutet också om något, som 

en praktisk verksam antikvarie tyvärr ofta får 
uppleva — hur det kan gå snett i förverkligan
det och hur åratal av forskarmöda ändar i ett 
tekniskt missgrepp. Det tak, som man nu säkert 
vet ursprungligen var gult kommer inom några 
år att vara koppargrönt! Men varför misströs
ta? Aven koppar kan ju målas med gul oljefärg. 

Bygningsarkaologiske studier har mycket att lära 
fackfolk som arkitekter, konsthistoriker, histo
riker, konservatorer och etnologer, om sättet att 
närma sig problem i äldre byggnader. Artiklar
na har alla en stark medvetenhet om samspelet 
mellan teknik och historia. Sättet att framställa 
ritningar är som regel förebildligt. Den danska 
tidskriften bidrar helt klart till en större kun
skap i sakfrågorna. Säkert kan den också inspi
rera svenska byggnadshistoriker att mer frimo
digt publicera aktuella undersökningar och res
taureringar. 

Karin Andersson 
Riksantikvarieämbetet 

Box 5405, S-11484 Stockholm 

K.A.N. 1. Kvinner i arkeologi i Norge. Bergen 
1985. 68 g., 4 fig., 1 t a b , ref. 

Kvinnoarkeologi är mera synlig, aktiv och kon
struktiv i Norge än i Sverige. K.A.N. är en ny 
tidskrift, vars dubbeltydiga namn är ägnat att 
läggas märke till. 

Tidskriftens två första nummer distribueras 
gratis (Historisk Museum, J. Frieles gt. 3, N-
5000 Bergen, Norge). Från och med det tredje 
numret, annonserat till hösten 1986, skall tid
skriften fungera på vanlig prenumerationsba
sis. Det första häftet är stilistiskt anspråkslöst 
utan estetiska pretentioner, men lättläst och 
lätthanterligt. 

Tidskriftens första nummer innehåller före
dragen från ett seminarium på Geilo i maj 1985 
med enbart kvinnliga deltagare över temat 
"Arkeologisk kvinneforskning og kvinner i ar
keologisk forskning". Föredragen hölls över 
planlagda teman och har kommit att bilda en 
fortlöpande, välredigerad serie, som till väsent

liga delar täcker det överordnade kvinnoarkeo
logiska temat. Exempel på färdig eller pågåen
de kvinnoarkeologi kommer förhoppningsvis 
att presenteras i tidskriftens närmaste nummer. 
Det är tillåtet för manliga författare att skriva i 
tidskriften. Förutsättningen är, enligt redaktio
nens intentioner, att artiklarna "skal fremme 
kvinners forskning og kvinneforskning i nor
disk arkeologi". 

Tidskriftens språkliga stil varierar från ett 
abstrakt fackspråk till ett personligt, emotio
nellt färgat språk hos de olika författarna. Upp
repningar mellan de olika artiklarna är tämli
gen få, trots det tämligen snäva temat. Artiklar
na är engagerat skrivna. 

K.A.N. 1 presenterar explicit fyra definitio
ner av "kvinnoforskning" (tre i Grete Lille-
hammers artikel, en fjärde i den avslutande 
presentationen av "Senter for Humanistisk 
Kvinneforskning ved Universitetet i Bergen"): 

— forskning om kvinnor 
— forskning av kvinnor 
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— forskning ur kvinnoperspektiv 
— forskning^ör kvinnors frigörelse 

Behovet av en kvinnoarkeologi dokumenteras i 
tidskriften som ett antal subjektiva deklaratio
ner av kvinnor med olika bakgrund och positio
ner inom norsk arkeologi. Behovet av en forsk-
ningför kvinnor framstår som samvetskvalsska-
pande uppenbart efter en läsning av de sex 
föredragen. 

Behovet av en forskning om och av arkeologi
ska kvinnor, förhistoriska och nutida, doku
menteras med enstaka exempel, anekdoter och 
personlig indignation. Förhoppningsvis kom
mer framtida tidskriftsnummer att mera ingå
ende dokumentera vilka uttryck en mansdomi-
nerad arkeologi har tagit, varför dessa uttryck 
är könsbundet manliga och varför de är olämp
liga. Uppgiften är svår, men inte omöjlig, och 
K.A.N. 1 visar varför den är angelägen. 

Alternativet är en forskning ur kvinnoper
spektiv. Vad ett kvinnoperspektiv är inom 
arkeologin är det ingen som vet. Tidskriftens 
föredrag och sammanställning av mötesdiskus
sionerna tecknar konturerna av en arkeologi, 
som önskar förstå förhistorien utifrån indivi
ders upplevelser och erfarenheter i sina var
dagssituationer. För mig förefaller detta vara 
en arkeologi om och för människor mera än en 
könsbundet kvinnlig arkeologi, men det kan 

inte förnekas att K.A.N. 1 har pekat på denna 
arkeologi mera energiskt och nyfikenhetsväc-
kande än något annat arkeologiskt forum, som 
jag känner till inom Norden. Kanske betyder 
"kvinnoperspektiv" att man måste vara en 
kvinna med livserfarenhet och självrespekt för 
att våga engagera sig i denna mänskliga arkeo
logi. 

Många arkeologiska tidskrifter, som har 
startat med redaktionella intentioner kring ett 
tema, har med tiden tappat bort sitt tema och 
blivit mer eller mindre allmänarkeologiska tid
skrifter vare sig temat från början gällt antropo
logisk arkeologi, teoretisk arkeologi, laboraliv 
arkeologi eller någon annan sorts arkeologi. 
K.A.N. inte bara löper denna risk. Tidskriften 
måste ha detta som sitt överordnade mål. När 
arkeologin har blivit en mänsklig arkeologi, där 
också arkeologins kvinnor känner sig hemma, 
så har K.A.N. fyllt sin uppgift. Därmed måste 
jag önska att K.A.N. skall bli en livaktig, men 
kortlivad tidskrift. 

Norges arkeologiska kvinnor vill och kan, 
och är att önska lycka till både med många goda 
artiklar och många betalande prenumeranter. 

Stig Welinder 
Universitetes Oldsaksamling 
Fredriksgate 2, N-0164 Oslo 
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