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Recensioner 

Svend Jörgensen, Tree-Felling with Original 
Neolithie Flint-Axes in Draved Wood. Report on the 
experiments in 1952—54. Eds. G. Lerche, J. 
Troels-Smith, and A. Steensberg. 64 pp. 
Copenhagen 1985. ISBN 87-480-0484-7. DKr. 
135. 

The use of practical trials to actually test 
speculation has a long tradition in Scandina
vian archaeology (some early examples include 
Nilsson 1843 and Sehested 1884). It was 
therefore natural for J. Iversen and J. Troels-
Smith to decide to put Iversen's theory of 
Neolithie landnam to a practical test by actually 
clearing and planting an area of forest, using 
tools and methods which would have been 
available to Neolithie man. This was the moti
vation for the experiments carried out in 
1952-55 in Draved Wood, South Jutland. The 
agricultural aspects, comprising the burning, 
sowing, and harvesting of the cleared plots, 
were published by Axel Steensberg (Steensberg 
1979). However, the data from the tree felling 
work have up to now been available to a wider 
audience only in the form of two brief artides 
published soon after the experiments (Iversen 
1956; Jörgensen 1953). In editing, translating 
and publishing 7ree-Felling with Original Neolithie 
Flint-Axes in Draved Wood, the editors have made 
a substantial contribulion to the field of ex
perimental archaeology, and have filled an im
portant gap in the reporting of the Draved ex
periments. It is regrettable that the book's 
publication was delayed for 30 years; earlier 
publication might have removed many miscon-
ceptions and avoided the repetition of some er-
rors in subsequent research. It is necessary to 
bear in mind that although it was published in 
1985, the book was written by Jörgensen in 
1974, based on diaries and notations he kept 
during the experiments more than 20 years 
previously. The final publication does not 
reflect the rich literature, both ethnographie 
and experimental, on stone axe use which has 

appeared since the 1950's. Neverthdess, Jör
gensen^ careful notations and thoughtful 
discussion, and the wealth of clear photos, 
make the book valuable as a source of primary 
data on the use of flint axes över a long period of 
time and under varying conditions. As such it 
will no doubt be of interest to scholars and ex
perimenters in foreign countries, a hope which 
was expresssed by the editors in their preface. 

The book is divided into two main parts: A. 
"Performance and course of the experiment", 
comprising day-by-day descriptions of the fell
ing trials, and B. "Results" , induding discus
sions of the qualitative aspects of the work, axe 
damage, cutting technique, etc. The book con
dudes with compilations of experimental data 
in a series of tables, Appendices I—VI. 

Part A is to a large extent based on Jörgen
sen^ diary entries. The entries begin with the 
sdection of suitable blades in December 1951 
and end with the second burn carried out in 
Draved Wood in May 1954. Notable here is the 
time and effort the experimenters devoted to 
readying themselves and the axes for the trials 
at Draved. The preparalion period lasted from 
December 1951 to September 1952, at which 
time the first clearances in Draved Wood began. 
This section does not read smoothly and in my 
opinion the information contained in Section A 
would have been more easily accessible as a 
descriptive summary designed to accompany 
Appendix II, which contains the relevant data. 
The photographs which illustrate this section 
provide a great deal of information as well as 
enlightening glimpses of the working condi
tions. Perhaps it is possible to judge the amount 
of concentration required for flint axe use from 
the set of Trods-Smith's jaw as he denches his 
pipe between his teeth while attacking a birch 
(Fig 7). 

Section B. "Results" , contains discussions of 
certain specific aspects of the experiments, e. g. 
hafting, cutting technique, girdling, axe wear, 
work yield, etc. One valuable observation to 
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grow out of the Draved trials was the optimal 
cutting technique for stone axe blade use. The 
professional lumbermen who took part expe-
rienced a generally higher råte of axe breakage 
than the amateur choppers. The flint axe blades 
did not stånd up well when used in a long upper 
body swing applicable to use with a steel axe. In 
the course of the exploratory trials during the 
spring and summer of 1952 which preceeded 
the Draved clearing, the amateur choppers 
(mainly Jörgensen and Troels-Smith) devel
oped a technique with a shorter swing mainly in 
the arms, wich proved more effective for flint 
axe use. In support of this technique, Jörgensen 
cites an ethnographie account of stone axe use 
in New Guinea which describes a similar 
technique (pp. 30—31). 

Jörgensen next discusses the felling methods, 
induding a new method he calls cut-and-deave 
in which large chips are prised away from the 
trunk. This method made it possible to remove 
more wood with less effort, and was a more effi-
cient use of the obtuse flint axe blade. Jörgensen 
cites some evidence that this chopping method 
was known in prehistory as well, although the 
examples he cites are not the most illustrative. A 
publication of this kind, intended for an inter
national audience, would have benefitted by in
duding the results of more recent evidence for 
Neolithie woodworklng which are available 
from e. g. Alvastra (Bartholin 1978; Malmer 
1978) or Somerset Levels (Coles & Orme 1976; 
Coles et al. 1975). Such a discussion would have 
made the publication and its results more rele
vant to archaeologists in general and especially 
to those dealing with waterlogged sites. 

Given the debate about the importance of 
girdling and coppice woods for Neolithie forest 
husbandry (e. g. Iversen 1973, pp. 85 ff. ; Gö
ransson 1982, 1984 a, 1984 b; Rowly-Conwy 
1982), it is disappointing that Jorgensen's dis
cussion of girdling is so brief. He notes " T h e 
actual work involved in this process was not par
ticularly extensive or difficult, but greater than 
expected" (p. 39), but offers no further ex
planation or quantification. A comparison be
tween felling and girdling, containing quan
titative data on times, the amount of effort, and 
effects on axe damage, could have greatly in
creased our understanding of this phenomenon 

and of its role in Neolithie economy (Olausson 
1983a, pp. 68—69). Its importance to slash-
and-burn agriculture from more modern ac
counts is not to be denied (Otto & Andersson 
1982; Steensberg 1980) and as such it must be 
taken into account when Neolithie practices are 
tested. 

The section titled "Wear marks", is limited 
to a discussion of the occurence of two zones of 
polish, termed A and B, visible on the axe faces. 
I found the arguments in this section to be quite 
naive and the reasoning difficult to follow. 
Jörgensen attributes zone A polish, which oc
curs at the edge, to manufacture rather than 
use, although he concedes that such polish may 
be increased by wear (p. 41). This ambiguity 
points up a disadvantage of using Neolithie axe 
blades if one wishes to study wear traces: it is 
not possible to know how much previous use the 
blades were subject to and therefore it is not 
always possible to separate manufacturing wear 
from use wear. Had all the blades been freshly 
sharpened prior to the trials, this ambiguity 
could have been avoided. However such obser
vations are easy to make in 1986, whereas the 
study of edge-wear had hardly gotten underway 
in 1953 (Olausson 1980). The section condudes 
with a discussion of the cause of B-polish, which 
occurs on the axe faces at their broadest point. 
This section would have benefitted from more 
rigorous editing, as it is difficult to follow 
Jorgensen's reasoning here and at times he 
seems to contradict himself. It would probably 
be profitable to study this B-polish by means of 
the high magnification techniques developed 
by Kedey (Kedey 1980) in order to establish 
what causes it. 

In section B. 7, "Damage to axes during 
use", Jörgensen discusses coarser wear traces 
and axe breakage. Jörgensen notes that mate
rial flaws may account for some axe breakage, 
but he questions why most breaks occur just in 
front of the shafthole. His suggestion of mate
rial fatigue (p. 45) is in any case erroneous, 
since flint behaves like a brittle solid and any 
stresses introduced are released with each blow 
(Tsirk 1979, p. 90). Rather, his observation that 
breakage occurs when the blade is wielded obli
quely in relation to the direction of cut (p. 45) 
has been borne out by subseqent trials (Olaus-
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son 1983a, pp. 53—55). Jörgensen notes that 
the most common form of axe damage was 
crushing at the edge, but unfortunatdy he does 
not provide a description of such wear. He sug
gests that damage to the edge, whether as 
crushing or the removal of longer flakes, often 
arises when there are inhomogeneities in the 
wood or in contact with embedded flint chips 
from preceeding axe damage (p. 46). 

Jörgensen next briefly discusses sharpening 
and grinding. A time of 4 hours 45 minutes for 
grinding the two broad sides of an unground 
but will-trimmed thin-butted axe is compa
rable to results reached in other modern timed 
experiments (Olausson 1983 b, Table 3; Mad
sen 1984, Fig. 10). Following a section in which 
he condudes that temperatures down to — 12°C 
had no influence on the effectiveness or durabi-
lity of flint axes, Jörgensen proceeds to a discus
sion in which he ranks the most common spe
cies of trees according to ease in felling. This 
discussion will prove of value to anyone con
cemed with woodworking, as it is apparent that 
it is qualities such as elasticity, cleavability, and 
the absence of knöts, rather than hardnessper se, 
which determine with what ease a particular 
type of tree can be felled. In addition there are 
factors which are difficult to measure but which 
can also affect an evaluation of chopping times. 
These include "luck and misfortune, broken 
axes, blistered hands, sore wrists, ordinary fa-
tigue, and rain. . ." (p. 49). These misfortunes 
have a bearing on the next point Jörgensen 
takes up, namely work yield. After diminat ing 
as many sources of error as possible from his 
calculations, he cites a figure of 258 effective 
work hours for clearing 1 hectare of forest (p. 
49). However, he hastens to add that this figure 
cannot be applied as a norm for the work yield 
and clearance of Neolithie cutters, whose råte 
should have been faster. Among the conditions 
of the Draved trials which Jörgensen notes were 
inferior to Stone Age practices are: the sharp
ness of the axes, the large number of beech trees 
felled (beech was not present in the Atlantic 
förest), and the skill of the axe users (pp. 
49-50) . 

An additional factor might be the extent to 
which ring-barking, rather than felling, was 
practiced. It is disappointing that these source-

critical errors were present during the Draved 
trials, since in other respects the experiments 
had all the prerequisites for enabling the team 
to make a well-supported quantified statement 
about the effort required to clear a given area of 
forest. Such knowledge would have relevance to 
questions of Neolithie carrying capacity, group 
size, economy etc. In a chopping experiment of 
this scope and duration, there were excellent 
opportunities as well to study and quantify the 
råtes of breakage and the amount of time spent 
on repair of damaged blades: factors which of 
course also have bearing on the clearing effort 
över a long period of time. Perhaps this is to de
mand too much of a study which was after all 
exemplary for its time, when little experimental 
work whatsoever was being carried out in the 
field. Indeed Jörgensen, Iversen, Troels-Smith 
and Steensberg should be complimented for 
their fär-sightedness and clear aims, and not 
the least for the amount of data which they did 
record. We should also be grateful that Troels-
Smith insisted that the clearing be done with 
Neolithie axes, in spite of doubts expressed by 
some as to their effectiveness (p. 11). 

One can discuss Tree-Felling in Draved Wood in 
terms of method and theory in experimental ar
chaeology. Jörgensen himself is largely cogni-
zant of what components a well designed ar
chaeological experiment should include. Thus 
he notes in his final discussion (pp. 49—50) that 
" the tools used are presumably the factor in the 
experiment which deviates least, when a com
parison between modern and ancient perfor-
mance is to be attempted". Although Iversen 
made a particular effort to find a Danish forest 
whose make-up matched that of a climax Atlan
tic forest, the large number of beeches present 
meant that this factor was not comparable to 
Neolithie conditions. Jörgensen also notes the 
difficulty of relearning/rediscovering Neolithie 
woodworking skills, although the extensive 
chopping practice which preceeded the Draved 
clearances meant that this source of error was 
minimized. If the results of an experiment are 
to be of use to others, as many variables as pos
sible should be recorded, and in this the team 
succeeded well. The six appendices provide a 
great deal of morphological data about the axes 
and the trees felled, as well as data on the felling 
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trials — chopping times, axe damage, chop
pers, etc. These data are thereby accessible for 
comparisons with other experiments. It is vital-
ly important that such data be made available, 
in order that subsequent work can avoid repeat-
ing others' mistakes. Only by accumulating 
knowledge can we hope to regain some measure 
of competence in prehistoric skills which have 
been löst to us. 

The question which the experiments sought 
to answer was whether an effective clearance is 
possible "within a reasonable period of t ime" 
using Neolithie tools and methods (p. 11). Based 
on the extensive experiments in Draved Wood, 
Jörgensen is able to give an unambiguously af-
firmative answer to this question (p. 51), thus 
lending further support to Iversens's landnam 
theory. H e r d n lies the main contribulion of 
controlled experiment to archaeology — that it 
makes it possible to answer well-defined ques
tions with a minimum of ambiguity: it is 
demonstrably possible to clear 1 hectare of 
forest in 285 work hours using only Neolithie 
tools; it is possible to knap and grind a thin-
butted axe of flint in 6 hours (Olausson 1983 b, 
Table 3); stone boulders weighing 6 tons can be 
rolled into place for a Neolithie dolmen by 14 
men using a simple rope (Burenhult 1982, Pl. 
53), etc. 

The experiments in the clearing and planting 
of Draved Wood still stånd as a landmark in 
experimental archaeology. We are therefore 
grateful to author Jörgensen, to translator Peter 
Grabb, and to editors Lerche, Troels-Smith and 
Steensberg for publishing Tree-Felling in Draved 
Wood and making this part of experiments in ar
chaeology available to a wider audience. 
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Roger Blidmo, Provundersökning av stenåldersboplat
ser och några tolkningsprobkm. Arkeologiska rap
porter och meddelanden från institutionen för 
arkeologi vid Stockholms universitet Nr. 15. 
Stockholm 1984. 66 s. ISSN 0349-4640. 

Under ett par årtionden har det förekommit 
enstaka diskussioner om urvalsproblematiken 
vid arkeologiska undersökningar. Men i dagens 
höga kostnadsläge har denna problematik fått 
ökad aktualitet. Inte så sällan har man dock fått 
uppfattningen att diskussionen kring dessa vik
tiga problem inte varit helt salongsfahig. I Blid
mos arbete förs dock dessa problem till torgs. 
Sannolikt är avsikten att initiera en debatt inte 
bara i korridorerna fackarkeologer emellan 
utan också öppet där inte minst ekonomiskt 
hårt pressade exploatörer kan få insyn. 

Blidmo inleder med att kontrastera dilem
mat mellan ökade undersökningskostnader och 
önskemålet att begränsa undersökningarnas 
omfattning. Blidmo analyserar också boplats
begreppet men de tvära omkasten i resone
manget och de märkliga jämförelserna mellan 
olika föremålsformer, utan iakttagande av kro
nologiska, regionala och lokala skillnader i 
bl. a. råmaterialet, gör att diskussionen blir yt
terst förvillande. Som utgångspunkt för en 
närmre analys av boplatslämningar tar Blidmo 
upp fosfatanalysen genom att framlägga hypo
tesen att en stenåldersboplats karaktäriseras av 
förhöjda fosfatvärden. Att just fosfatkateringen 
blir föremål för ett studium är ur flera synvink
lar av betydelse. En sådan är den betydande 
skillnaden i inställning som recensenten menar 
sig ha funnit mellan danska och svenska arkeo
loger. Många danska kolleger har markerat sin 
reserverade eller direkt negativa inställning till 
fosfatkarteringens förutsättningar medan det 
knappast föreligger några nyare svenska arkeo
logiska publikationer där inte fosfatkarteringen 
får en given plats i analysen. 

Blidmo redogör för de källkritiska förhållan
derna vid fosfatanalys, främst därvid hur tätt 
proven skall tagas för att ge en adekvat bild av 
boplatsens omfattning och struktur. Han me
nar också att man borde tudda karteringen ef
ter avsikten i en rekognoscerande och en deskrip
tiv fosfatkartering. 

En betydelsefull fråga som tages upp till be

handling är hur fosfatackumulationen äger 
rum och hur denna kan sättas i relation till bo
platsavfallet. En ansamling av ben behöver inte 
avspegla en medveten ansamling utan bero på 
att tidigare benspridning just på denna begrän
sade yta, genom mättning av fosfater och kalk, 
har åstadkommit en god bevaringsmiljö. Helt i 
linje med definitionen av boplatsen betecknas 
fyndplatser utan förhöjda fosfatvärden som 
fangstlokaler, alltså en markering av en skillnad 
i samhällen baserad på fångstekonomi mellan 
uppehållsort och fångstplats — en relation som 
klart kan vederläggas av förhållanden inom 
fyndlokalen Aasivissuit på Grönland (Larsson 
1984). 

En del ofta förekommande påstående avse
ende fosfatförekomst tar Blidmo upp till 
granskning. Kustbundna fångstboplatser anses 
uppvisa mycket höga fosfathalter. Här måste 
man som Blidmo påpekar ta andra faktorer 
som bosättningens längd och lägerområdets 
storlek i beaktande. Höga fosfathalter uppträ
der också på fyndplatser där fångsten spelat en 
underordnad roll. En hög fosfathalt har också 
kopplats samman med samhällen med en hög 
förbrukning av animalier men någon tillförlit
lig bevisföring har inte framlagts. 

Som testlokal har Blidmo valt boplatsen 
Lundby i Södermanland. Skälet till valet av lo
kal är det förhållande att man från Riksantikva
rieämbetets håll skulle ha bedömt att fosfatkar
teringen och provundersökningen på denna lo
kal inte gav samstämmiga resultat och att 
därför den förra metoden var otillförlitlig. 
Provvärdena ansågs låga men Blidmo menar 
att man inte tog reda på omgivningens fosfat
värde genom provtagning utanför den miss
tänkta boplatsnivån. Proven togs i varje prov
punkt på två olika nivåer men Blidmo menar att 
den undre provtagningsnivån bör genom ero-
sionens påverkan ge högre värden. Om så inte 
är fallet har fosfater tillförts kontinuerligt eller 
vid ett senare tillfälle. Men naturligtvis beror 
utvärderingen dels på avståndet mellan prov
punkterna men också av fosfaternas fixerings-
grad. Att de två provtagningsnivåerna givit un
gefär samma värden förklarar Blidmo med att 
de berört ett och samma kulturlager. Därtill 
togs prover dels med användning av spade dels 
från provgropskanten vilket är två metoder som 
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Blidmo varnar för att använda för en gemen
sam fosfatkartering. Blidmo är därtill av den 
åsikten att den traditionella redovisningen av 
fosfatvärden genom angivande av olika stora 
punkter bör kompletteras med exempelvis isa-
ritmkartor för att få en rättvis bild av fosfatför
delningen. Blidmo ställer sig också frågande till 
de vunna resultaten av provundersökningen 
där exempelvis en begränsad fyndmängd från 
ett mycket spritt provgropsnät uttolkas med att 
två fyndkoncentrationer påvisats. 

Som man kunde förvänta sig konkluderar 
Blidmo med påpekandet att fosfatkartering och 
provundersökning kompletterar varandra på 
ett särdeles utmärkt sätt. Den största fördelen 
med boken är dock att Blidmo tar upp just rela
tionen organiskt avfall, i form av fosfatansam
ling, och föremålsfördelningen. Detta är en 
problematik som inom anglosaxiskt håll rönt 
ett stort intresse då man ur fördelningen av av
fall samt i dess relation till bostadsytan anser sig 
kunna dra förhållandevis långtgående slutsat
ser om samhällets uppfattning om en rad olika 
företeelser (Hodder 1982; Moore 1982). Men 
för att relatera etnoarkeologiska iakttagelser till 
förhistoriska förhållanden krävs att man kom
binerar vad Blidmo benämner en deskriptiv 
fosfatkartering utifrån små provtagningsav
stånd med arkeologiska undersökningar av 
samma ytor. Sådana har utförts (Broadbent 
1979, Fig. 62; Larsson 1985, Fig. 33) och med 

ytterligare liknande undersökningar kan vi för
hoppningsvis gå in på detaljanalys vad avser av
fallets relation till lägerytan inom olika sam
hällssystem från olika delar av förhistorien. 

Bokens inledning gav intrycket av att ur
valsproblematiken vid arkeologiska undersök
ningar skulle bli ett centralt tema i behandling
en. Förgäves söker man en sådan uppföljning. 
Förhoppningsvis kan Blidmo, nu med en fler
årig erfarenhet av kontakten mellan antikvari
ska myndigheter och byggföretag, i något sam
manhang återkomma till detta viktiga urvals
problem. 
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Mogens Orsnes, Sejrens pris. Våbenoffre i Ejsbel 
Mose ved Haderslev. Haderslev Museum Forlag. 
Haderslev 1984. ISBN 87-87584-05-0. 

Strax utanför Haderslev ligger Ejsböl Mose där 
under 300—400-talen e. Kr. stora offernedläg-
gelser ägde rum. Orsnes presenterar platsen 
och dess läge och drar i fråga om offer och mos
sar paralleller med Beowulfdikten från 600-
talet där trolska mossar beskrives. Fynden i Ejs
böl mosse har sönderhuggits och ibland för
bränts innan de offrats i mossen. Dessutom har 
hundratals handstora stenar kastats ut efter va
penoffren. De övriga stora danska vapenoffren 
som grävdes på 1800-talet, Torsbjerg, Nydam, 
Viemose och Kragehul, har daterats till tiden 
100—500 e. Kr. Orsnes menar att man på goda 

grunder kan anse att det är fråga om krigsbyten 
som offrats i mossarna. Den nutida utdikning-
en gör att föremålen hastigt förstöres. 

Den första systematiska grävningen ägde 
rum 1950—55 i Illerup. Denna utgrävning åter
upptogs 1975 och pågår fortfarande. Det var 
under åren 1955—64 som man grävde i Ejsböl. 
Under de 9 grävningssomrarna utforskades 
1700 m2. Fynden låg på 1/2—2 meters djup un
der torven. Sammanlagt fann man 2 400 forn
saker förutom ben, sten, grenar och stammar 
med huggmärken. 

Den snabba, systematiska utgrävningen i 
Ejsböl har gjort det möjligt att rekonstruera art, 
antal och omfång av offerhandlingarna. Orsnes 
kan konstatera att offren skett från strandkan
ten av ett öppet vatten. Redan f Kr. har man 

Formännen 82 (1987) 



44 Recensioner 

offrat i sjön. Enkla lerkärl med matoffer sattes 
ut vid sjökanten. Några hundra år senare var 
det segerrika bondehärar som lade sina offer i 
sjön som tack till gudarna. Vid Ejsbolgrävning-
arna kunde man komma fram till att man före 
offringarna hade släpat samman till stora bål på 
land. Sjökanten var förstärkt med nedhamra
de, spetsade pålar varpå man lagt trädstammar 
och grenar för att underlätta själva offerhand
lingen när offren skulle kastas ut i sjön. Orsnes 
håller det för troligt att enkla gudabilder av trä 
har varit resta på platsen. Under grävningen 
fann man nämligen flera träfigurer liknande 
dem man känner från andra offermossar. Själva 
offerhandlingen bör enligt Orsnes ha tillgått så 
att en nådelös destruktion har skett före över
lämnandet till gudarna. Några metallföremål 
är delvis nedsmälta och trä- och läderföremål är 
sällsynta. Föremålen ligger ända upp till 40 m 
från land varför man kan föreställa sig att de 
kastats ut i sjön. Fördelningen är efter storlek 
och vikt. Alla de tusentals handstora stenar som 
kastats ut i sjön betraktar Orsnes som en slags 
stening av det tillintetgjorda krigsbytet. Det var 
en offrandets sluthandling. 

Grävningen har också gjort det möjligt att ut
skilja antalet offerhandlingar. De äldsta spåren 
av offer i Ejsböl härrör från förromersk järnål
der och består av de tidigare omtalade lerkärls
offren vid sjökanten. Orsnes kan konstatera två 
skilda typer av krigsoffer i norra resp. södra de
len av mossen i Ejsböl. Det norra offret dateras 
till 300-talet och det sydliga till 400-talet e. Kr. 
Orsnes räknar med en fastboende befolkning 
som med ca 100 års mellanrum har offrat krigs
byte i mossen enligt samma ritual men ändå är 
det skillnad mellan fynden så till vida att 300-
talsoffret i norra delen av mossen speglar hela 
den besegrade härens utrustning under det att 
400-talsoffret i södra delen, visar ett urval av 
gåvor som består av särskilt kostbara vapen. 

Orsnes beskriver krigarna från 300-talet på 
följande sätt. Männen såg ut ungefär som idag; 
kanske lite mer väderbitna och seniga med 
långt hår som ibland var uppbundet till en knut 
på ena sidan av huvudet. Många kämpade nak
na och andra med en kort cape över skuldrorna. 
Somliga bar byxor och långärmad kofta under 
kappan. Mycket få bar ringbrynja. Inga spår av 
brynjor finns i Ejsböl. Männen bar även breda 

läderbälten med söljor och beslag av brons eller 
järn. På bältet bars eldslagningssten, eldstål, 
syl, skinnpung, kam, rakkniv och andra per
sonliga ägodelar. Vid bältet hängde också en 
kniv och ett svärd, om man nu hade ett dylikt. 
Svärden var 70—85 cm långa och bar romerska 
fabrikantstämplar. Spjutspetsarna var mellan 
16 och 51 cm långa och i dem var fastsatta runda 
träskaft. I mossen fanns gott om spår efter dessa 
skaft i form av förkolnade rester. Orsnes menar 
att spjuten haft betydlig genomslagskraft och 
god träffsäkerhet på ett avstånd av 40—50 me
ters håll. Lansspetsar på mellan 9 och 55 cm 
längd ingick också i utrustningen. De var allt 
från spetsovala till rombiska. Närkampsvapnet, 
lans, har man lagt ned stor möda på att utsmyc
ka med bl. a. sol med strålar i gul brons på ena 
sidan och full- eller nymåne i silver på andra si
dan. Orsnes gör en intressant beräkning och 
menar att vapnen i mossoffret motsvarar en ut
rustning för ca 60 fallna motståndare. Ett ut
märkt pedagogiskt grepp visar Orsnes också 
när han på en teckning visar en krigare i full ut
styrsel och på teckningen anges antalet fynd av 
respektive vapen. De 200 keramikbitarna i fyn
det kan vara del av krigsbyte men, säger Ors
nes, de kan likaväl vara rester efter kärl som in
nehållit mat eller stark dryck till de offrande. 

Ejsböl syd från 400-talet består av finare, ut
valda föremål. I sydfyndet ingår smalare bälten 
än i fyndet från århundradet före. Huvuddelen 
av fynden består av remspännen, beslag, svärd 
eller ca 10—11 krigares exklusiva vapenutrust
ning. Orsnes menar att de tre furstliga vapenut
rustningarna som man fann ej är importerade 
utan torde ha tillverkats i Norden. Orsnes spe
kulerar också kring vilka som besegrats. 

En utförligare redogörelse för fynden publi
cerades 1963 av samme författare i Acta Archaeo
logica XXXIV. Den nu utkomna skriften är ett 
populärt häfte på knappt 60 sidor, men icke des
to mindre läsvärt för alla. Orsnes skriver lättläst 
och utan åthävor, vilket gör att texten blir njut
bar för lekt såväl som lärd. Henning Orsnes' 
tecknade illustrationer är insiktsfullt och skick
ligt gjorda och Lennart Larsens föremålsfoto
grafier är, som alltid, av den mest utsökta kva
litet. Carin Orrling 

Statens historiska museum 
S-11484 Stockholm 
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A.F Harding, The Mycenaeans and Europé. Lon
don 1984. 334 s. Académie Press. ISBN 0-12-
324760-8. % 49. 

Alltsedan Heinrich Schliemann fann bärn
stenspärlor i schaktgravarna i Mykene och 
dessa efter analys ansetts vara av baltiskt ur
sprung, har man trott på kontakter mellan de 
mykenska grekerna och "barbare rna" i norr. 
Montelius och Äberg konstruerade ramar för 
hela den europeiska förhistorien genom förmo
dade, direkta eller indirekta, kronologiska 
"cross-links" mellan Medelhavsländerna och 
det övriga Europa. Harding undersöker grund
ligt, ytterst kritiskt och rigoröst de påstådda 
kontakterna. Det är ett svårt ämne, eftersom 
endast artefakter, inga texter, finns att tillgå för 
Europa, som är "klätt i ogenomträngligt mör
ker", medan det mykenska samhället till stor 
del kan rekonstrueras med hjälp av både texter 
och arkeologiska fynd. 

Hardings genomgång av materialet är ofta 
baserat på självsyn. Han behandlar i särskilda 
kapitel råmaterial, lyxföremål, vardagsvaror, 
vapen, konstnärliga motiv och symboler. Det är 
inte mycket som håller stånd inför hans kritiska 
analys. Beträffande Skandinavien betvivlar 
han att de få föremål som ansetts vara av egeiskt 
ursprung är importer. Ett svärd från Orskovhe-
de av förmodad mykensk typ anser han passa 
väl in i europeisk typologi och en pilspets från 
samma plats är inte tillräckligt bevarad för att 
ha bevisvärde. Han är också skeptisk mot 
spiralornament på bronser men medger att 
fällstolar från period 2-gravar i Danmark och 
norra Tyskland ytterst kan härledas till östme-
diterrana förebilder utan att vara importer. 
Bärnsten från Östersjön som hittats i Grekland 
tyder dock på någon förbindelse mellan de båda 
områdena. Mdlanstycken till halssmycken 
med flera pärlkedjor av bärnsten har nått Grek
land från England. 

Från 1200 f. Kr. och framåt dyker svärd av 
europeisk typ upp i Grekland. Medan många 
forskare tidigare ansett att de kom med barba
riska legosoldater till Grekland, menar Har
ding att metallurgiskt kunnande spreds med 
smeder till Grekland. Anmärkningsvärt är 
dock att vissa svärdtyper är äldre i Europa än i 
Grekland och särskilt Italien har påverkat 
Grekland. I Italien har för övrigt en ansenlig 
mängd mykensk keramik påträffats de senaste 
åren från Poslätten till Sicilien och från Sardi
nien till Apulien. 

När det gäller absolut kronologi framhåller 
Harding bl. a. att halsringar (torques) av sam
ma typ som uppträder under den tidiga brons
åldern A 1 i centrala Europa finns i Främre Ori
enten, där de dateras till omkring eller efter 
2000 f. Kr. Bärnstens-"spacers" i Wessexkultu-
ren i England, i Centraleuropa, och i senhella-
disk I - I I - sammanhang (1550-1400 f. Kr.) i 
Grekland ger en synkronism, åtminstone till cn 
del. Senhdladisk III B 2 (senare delen av 1200-
talet f. Kr.) motsvarar Bronsåldern D. 

I ett översiktligt kapitel behandlar Harding 
nordliga och västliga bidrag till den mykenska 
världen. Att koppartackor exporterades från 
Sardinien österut är nu osannolikt efter blyiso-
topanalyser gjorda av professor N. H. Gale, 
som visar att de sardinska koppartackorna har 
samma sammansättning som cyprisk koppar. I 
en annan mästerlig sammanfattning summe
rar Harding vad vi vet om mykenska handels
förbindelser österut och västerut. Kontakten 
med England har varit sporadisk och obetydlig. 

Detta är en välskriven bok, läsvärd för speci
alister både på europeisk och mykensk arkeo
logi. 

Paul A st röm 
Klassiska institutionen, Göteborgs universitet 

S-411 17 Göteborg 
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Essays on archaeological typology. R. Whallon & J. A. 
Brown (eds.). Center for American Archaeo
logical Press. Evanstone, Illinois 1982. 200 s. 

Att bedriva arkeologi utan typologi är omöjligt. 
Däremot går det utmärkt att bedriva typologi 
utan arkeologi. Det görs i volymen Essays on ar
chaeological typology, i vilken samlats redigerade 
tankar av åtta specialister, vilka varit samlade 
till ett arbetande seminarium i Kampsville, Illi
nois, 1975 och 1977. Avsikten med seminariet 
var att formulera enhetliga begrepp och princi
per för typologiskt arbete under några arbets
veckor i avskildhet från de vanliga, splittrande 
göromålen på deltagarnas respektive universi
tet i USA, England och Holland. 

Naturligtvis lyckades seminariet inte uppnå 
sitt mål. Deltagarna har inte ens kunnat ena sig 
om betydelsen av grundläggande termer som 
tillexempel "at tr ibut". Såsom essäerna förelig
ger representerar de dock en förträfflig samling 
idéer. 

Den vanligaste kritiken som riktas mot den 
anglosachsiska teoretiska arkeologin inom Sve
rige är att den saknar verklighetsförankring. 
Den anses inte leda fram till kunskap om förhis
torien, utan den ses som ett intellektuellt, lek
fullt självändamål. Bakgrunden till denna kri
tik är att den svenska arkeologin är djupt för
ankrad i en museal och antikvarisk tradition, 
medan den anglosachsiska arkeologin har sin 
bakgrund i universitetsadministrerade, av
gränsade forskningsprojekt. Med avseende på 
typologiskt tänkande innebär detta att svensk 
arkeologi bygger upp typinddningssystem som 
skall användas för katalogisering och magasine
ring, medan den anglosachsiska arkeologin 
bygger upp grupperingssystem, som skall an
vändas för specificerade, tematiska ändamål. 

En svensk arkeolog skulle gå in i Christian 
Thomsens kolonialvaruaffar, fråga efter en soc
kertopp och få en sockertopp. En anglosachsisk 
arkeolog skulle fråga efter något vitt, hårt, sött 
och vattenlösligt, tillägga att det räckte om tre 

av egenskaperna fanns och få ett stycke salt. 
Om han hade sagt att det räckte med två skulle 
han ha fått en gipskatt eller en marsipangris. 

Svensk arkeologi klassificerar objekt mono-
tetiskt. Anglosachsisk arkeologi använder ock
så polytetisk klassificering av variabler. En så
dan klassificering skulle antagligen göra det 
omöjligt för ett svenskt museum att få ordning 
och reda i sina katalogkort. Där en anglosach
sisk arkeolog kan gruppera med hjälp av egen-
värdesmatematikbaserade statistiska metoder 
måste en svensk arkeolog ha definitioner, som i 
god tid visar på vilken hylla framtida fynd skall 
ställas. Det värsta mätraseriet i svensk arkeolo
gi har kanske gått över. I den amerikanska essä
samlingen kan man hitta argument för att kate-
goriinddade variabler bättre motsvarar tän
kandet i lågtekniska samhällen, men man kan 
också hitta idérika exempel på mätande av arte
fakter. 

Svensk arkeologi har en gedigen grund i fält-
och laboratoriearbeten, höga källkritiska krav 
och väl utarbetade kronologier. Denna bas an
vänds ideografiskt för att skriva Sveriges förhi
storia. Anglosachsisk arkeologi har idéer och 
teorier, som används i en arkeologi med nomo-
tetiska ambitioner, med syftet att vinna gene
rell människokunskap. I den meningen är ang
losachsisk arkeologi inte bara mera antropolo
gisk än svensk utan också mera humanistisk. 
Inom anglosachsisk arkeologi äger ett intensi
vare och intressantare arbete rum än i svensk 
arkeologi med syftet att finna hur människor 
och mänskligt tänkande och skapande kan för
stås med hjälp av typologi. Och det är det 
arkeologi handlar om. 

Essays on archaeological typology bör läsas av 
svenska museitjänstemän. Ledstjärnan under 
läsningen bör vara frågan: " H u r katalogiseras 
och magasineras förhistoriska människor?" 

Stig Welinder 
Universitetets Oldsaksamling 
Frederikgt. 2, N-0164 Oslo 1 
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Anthony Freeman, The Moneyer and the Mint in the 
reign of Edward the Confessor 1042—1066. British 
Archeological Reports, British Series 145. Ox
ford 1985. 582 s. ISBN 0-86054-354-4. £ 30 
(portofritt). 

Denna doktorsavhandling behandlar en från 
svensk sida mycket intressant period genom att 
den sammanfaller med den kraftiga nedgången 
av den engelska myntexporten till Nordeuropa 
ca 1050 som härefter blir obetydlig (ca 39000 
funna i Sverige från perioden ca 973—1050 mot 
ca 450 från tiden ca 1050—1130). Freeman har 
dock strikt begränsat sitt ämne till myntmästar
na och myntorterna som titeln anger och han 
berör därför inte alls de från svensk sida mest 
intressanta problemen. 

De mer allmänt analyserande delar som in
går berör främst längden på myntmästarnas 
ämbetsperioder, permanenta resp. tillfälliga 
myntmästare, hur myntmästarna flyttade mel
lan olika myntorter samt upprättande/nedlägg
ning av myntorter. 

Den massiva publikationen, som är uppde
lad på två volymer, består i stället av framför allt 
en minutiös redovisning och analys (med ut

gångspunkt från 8 705 bevarade ex. från 10 ty
per) av de ca 500 myntmästarna som verkade 
på sammanlagt 75 myntorter. Det är här ett 
enormt faktamaterial som publiceras eftersom 
varje enskilt mynt registrerats under resp. 
myntort, myntmästare och typ. 

Även om de ovan nämnda analyserande de
larna innehåller en del mycket intressanta slut
satser så är det detta senare faktamaterial som 
kommer att göra Freemans arbete till ett ovär
derligt referensverk för varje forskare på detta 
område. Den kommer säkerligen att i framti
den bilda utgångspunkt för t. ex. analyser av 
myntexporten till olika områden, hur exporten 
i detalj förändrades under perioden, vilka delar 
av England exporten huvudsakligen var kon
centrerad till o. s. v. Genom myntmästarnas 
namn är det också möjligt att se hur det skandi
naviska inslaget bland befolkningen varierar 
mellan olika områden och hur det utvecklas 
med tiden. Den blir också allmänt en rik källa 
att bearbeta för filologer utöver det arbete som 
redan tidigare föreligger av Frän Colman. 

Kenneth Jonsson 
Atterbomsv. 28, S-112 58 Stockholm 

Johan Callmer, Sceatta problems in the light of the 
finds from Akus. Scripta Minori, Studier utgivna 
av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet 
i Lund 1983-1984: 2. Lund 1984. 63 s. ISBN 
91-40-05071-8. 

Från Nordeuropa är fynden av väst- och östro
merska solidi under 400- och 500-talen liksom 
de omfattande vikingatida fynden med först 
arabiska och senare främst tyska och engelska 
mynt välkända och ofta behandlade i litteratu
ren. Den mellanliggande perioden (ca 550— 
800) har dock i princip betraktats som myntlös, 
men genom nya fynd håller detta förhållande 
nu på att förändras. Det gäller fynd av s. k. sce
attas, dvs. små silvermynt präglade i England 
och på kontinenten ca 680/90—770 som utför
ligt behandlas av Callmer. 

Callmer börjar med att redovisa hur fyndlä
get för sceattas i Nordeuropa radikalt har för
ändrats under de senaste decennierna. Omkr. 
1950 låg alla registrerade fynd väster om Elbe, 
medan situationen idag är att vi har ett flertal 
fynd på Jylland samt enstaka på Fyn, i Skåne, 
på norska västkusten samt längst i nordost på 
H d g ö i Mälaren. Callmer noterar även att de 
nya fynden nästan uteslutande kommer från ut
grävningar av boplatser medan rena ströfynd 
praktiskt taget helt saknas. 

Utgångspunkten för Callmer är fynden från 
Ähus där en undersökning av ett hantverks
område resulterade i tre sceattas som också be
skrivs utförligt. De tillhör alla samma typ av 
sceattas, vanligen benämnda Wodan/monster 
efter motiven och han redogör för tänkbara fö
rebilder och hur typen bör dateras. I det sam-
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manhanget kommer även de Hedebymynt som 
har Wodan/monster typen som förebild in i bil
den. Callmer föreslår slutligen 730/40-talet till 
760/70-talet som trolig präglingstid för Wo
dan/monster typen. 

En genomgång av skatt- och lösfynden av 
sceattas visar på olika cirkulationsområden för 
några av de olika typer av sceattas som före
kommer: Wodan/monster typen dominerar det 
sydvästra Östersjöområdet medan piggsvinsty-
pen dominerar Nordsjökusten i Danmark och 
Tyskland samt i norra Nederländerna. I norra 
England i Northumberland försämrades sceat-
tan till att efterhand bestå av enbart koppar. 
Wodan/monster typen finns även med starkt 
varierande silverhalt ända ner till ren koppar 
och Callmer diskuterar om kopparexemplaren 
(varav två ingår i fynden från Ärhus) är samtida 
med andra typer i silver, dvs. om man utgett 
mynt både i silver och koppar samtidigt eller 
om skillnaden är kronologisk. 

Som avslutning diskuterar Callmer handeln 
och handelsvägarna under tidig medeltid med 
utgångspunkt från sceattas-fynden. Han be
handlar även hur frisernas roll inom handeln 
har tolkats olika och finner att den varit fram
stående. Förutom den långväga handeln utmed 
Nordsjökusten österut till Östersjön ser han 
även handelsförbindelser till Medelhavsområ
det genom fynden av sceattas i Nordfrankrike 
och hur de var inspirerande för motiven på 
nordeuropeiska sceattas. 

Så långt Callmer, som ger en mycket bra 
sammanställning av fynden från Nordeuropa. 
Det är emellertid synd att han inte samtidigt 

behandlar den närmast föregående perioden 
som fyndmässigt har utvecklats i samma rikt
ning som sceattas-fynden. Föregångarna till 
sceattas var guldmynt, trienter (1/3 solidus) där 
fynden under de senaste decennierna har dykt 
upp längre och längre österut. För närvarande 
går östgränsen genom västra Jylland och de två 
lösfynd som tillhör den danska delen kommer 
från Dankirke resp. Gadegård och kan dateras 
till perioden ca 625—675. Det är med andra 
ord möjligt att se en fortgående process där fyn
den av mynt från (och kontakterna med) Väst
europa under 600- och 700-talen förskjuts allt 
längre mot öster och nord. D. M. Metcalf har 
också i en artikel {Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 1985: 1, sid. 3—10) argumenterat 
för att Wodan/monster typen präglats i Dan
mark (Ribe?). Diskussionen om sceattasfynden 
kommer därför säkerligen att fortsätta och man 
kan också med spänning vänta på de första fyn
den med trienter från Sverige. Man bör dock ha 
klart för sig att myntfynden från 600- och 700-
talen i Norden är begränsade och de kan inte på 
något sätt jämföras med fynden från folkvand
ringstid och vikingatid. Eftersom flera av de 
sceattas som hittats i Norden är av dåligt silver 
eller av ren koppar kan man också ställa sig 
mycket frågande till om de haft någon betydelse 
inom en internationell handel. Utmyntningen 
av underhaltiga sceattas bör ha skett som följd 
av en fortgående ekonomisk kris och talar sna
rast för en minskad internationell handel. 

Kenneth _ Jonsson 

Hikuin 11. Festskrift till Brita Malmers 60-
årsdag den 1 juni 1985. Redigerad av Jörgen 
Steen Jensen. Moesgård 1985. 340 s. Förlaget 
Hikuin. ISSN 0105-8118, ISBN 87-87270-05-6. 

Det är numera vanligt att festskrifter kommer 
ut kraftigt försenade, men denna klarade den 
obligatoriska tidspress som det i dessa fall alltid 
är fråga om. Det har dessutom blivit en mycket 
vacker publikation och med inte mindre än 32 

bidrag från alla de nordiska länderna och dess
utom från Polen, Tyskland och England. Brita 
Malmer har sedan hon tillträdde sin professur 
kunnat ägna mer tid åt sina huvudområden, 
mynt från vikingatid och medeltid. Artiklarna i 
festskriften har också som sig bör tonvikten på 
dessa områden. Dess internationella karaktär 
belyses inte minst genom att bidragen är skriv
na på fem olika språk och med sammanfatt
ningar på engelska eller danska. 
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Med så många bidrag är det inte möjligt att 
här mer än referera innehållet i de från svensk 
synpunkt mest intressanta bidragen. 

Ulla Westermark redovisar inledningsvis för 
Brita Malmers omfångsrika bibliografi 1948— 
1984. 

Kirsten Bendixen behandlar "Skandinavi
ske fund av sceattas" där särskilt fynden från 
Ribe är omfattande med 32 ex. från första hälf
ten av 700-talet. 

Thomas S. Noonan visar i " T h e first major 
silver crisis in Russia and the Baltic c. 875—c. 
900" hur importen av arabiska mynt till Ryss
land och Nordeuropa fluktuerade på 800-talet. 
Nedgången från ca 875 sammanhänger med en 
omläggning av handelsvägarna som kan spåras 
från ca 900 då handeln tar en östligare väg till 
det samanidiska riket i Transoxanien. Ned
gången i importen ca 875—900 skiljer sig där
igenom från den tidigare nedgången ca 820— 
840 som kan härledas till en nedgång i mynt
ningen. 

Anne Kromann redovisar i "Kufiske dirhe
mer fremkommet i Danmark efter 1938" sam
manlagt 73 ex. att lägga till de tidigare 3 571 
som ingår i Skovmands fyndsammanställning 
för Danmark. 

D. M. Metcalf lämnar bidrag till diskussio
nen om hack på vikingatida mynt i artikeln 
"Circulation of Anglo-Saxon coins within the 
Northern Lands". 

Exempel på export av myntstampar från 
England till Skandinavien under vikingatiden 
ges av Mark Blackburn i "English Dies used in 
Scandinavian Imitative Coinages". 

Gert Hatz redovisar med "Malmer CE 
I I / H u s " ett fynd från hamnen i Hedeby som 
ger ett viktigt bidrag till dateringen av den äld
sta myntningen i Hedeby genom att den bekräf
tar Malmers tidigare föreslagna datering till ca 
825. 

"Graffiter på vikingatida mynt" behandlas 
av Inger Hammarberg och Gert Rispling som 
har gått igenom en stor del av det svenska mate
rialet och hittat 1 173 mynt med graffiti. Av 

dessa redovisas 128 i teckningar och beskrivan
de text. Fenomenet är främst kopplat till de ara
biska mynten och är vanligast på 800-talet. 

C . J . Becker behandlar i "Lund—Odense-
Lund. Numismatiske bidrag til Danmarks hi
storie i 1040'rne" stampkopplingar mellan 
myntverken i Lund och Odense. 

"Övergångsskedet mellan vikingatiden och 
medeltiden och uppkomsten av den medeltida 
myntningen i Sverige ca 1050—1200" av Ken
neth Jonsson behandlar utvecklingen i de fyra 
områdena Svealand, västra Götaland, östra 
Götaland samt Gotland som var och en utveck
lades olika. Deras utveckling antyder också att 
de hade olika ekonomiska förutsättningar. 

Kolbjörn Skaare har i "Norske funn av sven
ske mynter preget för 1319" sammanställt 23 
skatt- och lösfynd med sammanlagt ca 280 
svenska mynt. 

Ett inlägg i debatten om trekronorsvapnet 
görs av Lars O. Lagerqvist i "Kr ing trekronor-
vapnet på svenska 1300-talsmynt". 

När goten började präglas på Gotland har 
länge varit omdebatterat och behandlas av Jör
gen Steen Jensen i " D e aeldste Visby guter og 
Ebbelnaes-fundet". Han sätter början till ca 
1335. 

Pekka Sarvas artikel " E n ny typ av Karl 
Knutssons Stockholmsörtugar" behandlar 
också dateringen av hans olika typer och med 
hjälp av haltanalyser och myntförordningar 
kan han visa att den traditionella dateringen av 
de olika typerna är den rätta medan en av mig 
tidigare på typologiska grunder föreslagen da
tering är felaktig. 

Dykare hittade 1983 en skatt utanför den for
na staden Hästholmen och den redovisas nu av 
Monica Golabiewski i " E n senmedeltida 
svensk—dansk myntskatt i Vättern". Nedlägg
ningstiden för de 282 mynten infaller efter 1512, 
men skatten har en märklig sammansättning 
genom att en stor del av mynten är ovanligt 
gamla (1400-talets första hälft). 

Kenneth Jonsson 

Formännen 82 (1987) 



50 Recensioner 

Birgit och Peter Sawyer, Innan Alingsås blev stad. 
En västsvensk gränsbygds äldsla historia. Alingsås 
1985. 148 s. ISBN 91-85786-32-2. 

Forskarparet Sawyer i Alingsås har skrivit en 
högst ovanlig "hembygdsbok", ovanlig både i 
fråga om påkostad och vacker "lay ou t " samt 
framför allt genom sina innehållsliga kvaliteter. 
Peter Sawyer är engelsk historiker, expert på vi
kingatid, välkänd genom en rad skrifter. Han 
deltog för nära 40 år sedan i utgrävningarna av 
Valsgärde i Uppland och har sedan dess haft 
nära kontakt med skandinavisk vikingatids
forskning. Sedan några år är han bosatt i 
Alingsås, där hans fru Birgit Strand-Sawyer — 
svensk medeltidshistoriker med Saxo som spe
cialområde — arbetar. De ger tillsammans ut 
svårtillgänglig engelsk meddtidshistorisk litte
ratur på Victoria bokförlag, en gagnerik men 
troligen föga lukrativ gärning. Alingsåsboken 
är även publicerad där. Dess läckra utförande i 
stort format gör den till en bok, som man frestas 
köpa, även om man inte har någon direkt an
knytning till trakten vilken definieras som 
Alingsås gäll, dvs. södra delen av dagens 
kommun = staden Alingsås och socknarna Bä
linge, Hemsjö, Rödene och Ödenäs. 

Boken är tryckt i lättläst tvåspalt och försedd 
med ett flertal färgbilder. Två märkliga guld
fynd, en C-brakteat och en ormhuvudring, kan 
nämnas. Den ledsagande bildtexten till brak
teaten upplyser att det är den enda bevarade 
brakteaten i Västergötland, då övriga stulits. 
Lyckligtvis har författarna fel härvidlag. Ett 
dussin C-brakteater finns bevarade från Väs
tergötland (mot funna ca 15). Samarbetet mel
lan författarna har varit så nära att fotona stun
dom tagits av dem båda!!? (Fig. 27.) Kartorna 
med sina gränser och rödmarkerade fornläm
ningar eller gårdar är distinkta. Det hade dock 
varit önskvärt att de kartor som återger Väster
götland haft samtliga större floder inlagda. 

Man frågar sig: hur kan nu Alingsås engage
ra så betydande forskare och framförallt en lä
sekrets utanför traktens egna invånare? Trak
ten måste ha mer än lokalt intresse. Man skall 
ta fasta på underrubriken " E n västsvensk 
gränsbygds äldsta historia". Alingsås upp
komst är kopplad till den i nordisk historia så 
omstridda landtunga, som gav Sverige en 

Nordsjöhamn vid Göta älvs mynning. Särskilt 
intensiva var striderna under sjuårskriget 
1563-70 och Kalmarkriget 1611-13, då Älvs
borgs fästning med kringliggande underhålls
län höll på att gå förlorad för Sverige. Därmed 
skulle Danmark—Norge helt stänga in Sverige i 
Östersjön. 33 borgare i den svenska hamnsta
den Nya Lödöse flyttade 1615 från sin till dan
skarna pantsatta stad till Alingsås på den sven
ska sidan av den nya gränsen. I en äldre stadshi
storik skildras händelsen som "ett stycke stad, 
som af tidens stormar lösryckts från en plats och 
drifvits till en annan, där den beslöt sig för att 
växa fast och börja en ny utveckling''. Genom 
oerhörda uppoffringar lyckades emellertid Sve
rige — till danskarnas förvåning — återlösa den 
pantsatta älvmynningen 1619, vilket inte hind
rade Gustaf II Adolf att samma år underteck
na Alingsås stadsprivilegier. Några år senare 
grundlägges den holländskt inspirerade staden 
Göteborg. 

Här slutar forskarparet Sawyer sin framställ
ning, som inleds med de stenåldersjägare som 
bodde vid den havsfjord, som idag utgöres av 
sjön Mjörn. 

Gravfynd från de olika förhistoriska epokerna 
redovisas bl.a. med goda avbildningar. Tyvärr 
utvärderas de arkeologiska fynden inte till fullo. 
Dessutom fattas en del viktigt material — brons
åldersgravarna i Hol t.ex. Det märks att histori
ker skrivit framställningen eftersom de skriftli
ga källorna redovisas och utvärderas omsorgs
fullt. Ortnamnsforskarna får sitt. Gårdarnas 
äldsta namnformer återges och tolkas, ofta in
satta i ett vidare sammanhang. Man kommer 
de enskilda gårdarna väldigt nära genom åter
givande av tiondelängder, och andra skattlägg
ningslistor. Kullings härad hörde under 1200-
talet till de folkrikare i Västergötland. Alingsås-
området sätts också in i sitt sammanhang med 
landskapet Västergötland och det stora väst
svenska stiftet — Skara stift. 

Skara domkyrka var en av de största jordä
garna i det medeltida Västergötland. I Alings-
åstrakten fanns under senmedeltiden påtagligt 
många högadliga markägare. Birgit Sawyer har 
med stor noggrannhet lyckats bena ut de gan
ska invecklade släktskapsförhållanden som för
klarar att konung Karl Knutsson Bondes dot-
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ter, Magdalena Karlsdotter, innehaft stora 
jordegendomar just i Alingsås-trakten. Mag
dalena (f ö. ingift i de mäktiga Axelssönerna 
Tott) var själv huvudsakligen bosatt i Östergöt
land men drog liksom flera andra aristokrater 
bosatta i Östsverige nytta av resurser i rikets 
västra delar. 

Även de lokala sockenkyrkorna fick donatio
ner. Från Hemsjö inom Alingsås gäll finns en 
mycket värdefull förteckning bevarad på första 
bladet i kyrkans manuale, idagen av dyrgripar
na i Stifts- och landsbiblioteket i Skara. 117 
namn finns upptagna i denna själamässolängd 
som ger en god inblick i namnskick och släktre
lationer i senmedeltidens Västergötland. För
fattarna tolkar denna längd som en lista över 
huvudtionde vilka erlagts vid giftermål och 
andra arvstillfällen. Bland donatorerna finns 
bland annat "tillförordnade Skarabiskopen" 
Peder Lauritsson på 1450-talet. Författarna 
menar att Hemsjölängden inte kan användas 
som underlag för en folkmängdsberäkning. 
Den enda någorlunda säkra beräkningsgrun
den för socknarnas storlek är taxeringarna till 
Älvsborgs lösen 1570 och 1613—19. 

Att Alingsås-trakten kom att beröras så in
timt av förhållandena vid Göta älvs mynning 
och Sveriges enda fönster mot västerhavet 
hänger nämligen samman med att Kullings hä
rad hörde till de härader som tidvis ingick som 
underhållsområde för Älvsborgs fästning. Den
na uppgift var verkligen föga avundsvärd. Det 
var dels betungande att bidra med förnödenhe
ter i form av proviant, timmer, byggmaterial 
och arbetskraft till själva fästningens om- och 
tillbyggnad, dels ett utsatt läge vid en omstridd 
gräns, då inträngande danska härar härjade 
den västgötska landsbygden. Från 1360—1619 
är detta stackars gränsområde utsatt för oändli
ga härjningar med allt vad det innebar av lidan
de för civilbefolkningen. Av de strider som di
rekt berörde Alingsås-trakten skall särskilt sla
get vid Brobacka nämnas, där svenska trupper 
under ledning av kondottiären Charles Mor-
nay segrade över den danske befälhavaren Da
niel Rantzau 1567. Rantzau hade då bränt 41 
gårdar och lagt 14 öde enbart i Alingsås gäll. 
Vid freden i Stettin 1570 utkrävde danskarna 
den s.k. "Lilla Älvsborgs lösen" om 150000 
daler. Västergötland var så utarmat att man 

1569 inte hade något utsäde kvar. Johan III 
måste därför uppmana ståthållaren i Östergöt
land att köpa upp så mycket säd som möjligt och 
skicka till Västergötland för undvikande av en 
katastrof. Författarna framhåller att både det 
nordiska sjuårskriget och det efterföljande Kal
markriget 1611 — 13 kan ses som handelspoliti
ska uppgörelser, vilket förefaller väl katego
riskt. Här saknar man kanske en lite vidare dis
kussion av Kalmarkrigets politiska betydelse 
med utblick mot Östsverige och övriga gräns
områden. 

Älvsborgs fästning skyddade den viktiga 
västsvenska exporthamnen Nya Lödöse, grun
dad 1473 vid Säveåns mynning i Göta älv. Nya 
Lödöse var alltså beläget betydligt närmre själ
va älvmynningen än Gamla Lödöse, som låg 
strax nedanför de första forsarna vid Lilla Edet. 
Gamla Lödöse hade fått problem med direkt
kontakten med Västeuropa därigenom att 
danskarna på 1450-talet tillskansat sig land 
även på östra sidan älven mittemot Bohus fäst
ning. Danskarna kunde då systematiskt utkrä
va tullavgifter, vilket gjorde att hela den svenska 
utrikeshandeln råkade in i en kris. Göta älv som 
gräns är i själva verket mycket onaturlig efter
som älvdalsområdet alltid bildat en samman
hållen enhet. Lars Linge har i en intressant 
uppsats om det äldre Västergötlands handels-
profil ytterligare framhävt den naturliga kon
takten mellan Västergötland och de dansk— 
norska städerna särskilt i Bohuslän. Smör, 
spannmål men även oxar och hästar, sistnämn
da att betrakta som krigsmaterial, sökte västgö
tabönderna exportera till bl. a. Marstrand och 
Kungahälla, där man förmånligt kunde till-
handla sig sill och torrfisk. Stora lagöverträdare 
var medlemmar av högadeln, ja själve hertig 
Karl hade handelsombud i Marstrand vilka vid 
flera tillfallen levererade mer än 100 tunnor sill 
för att transporteras till hertigdömets östra de
lar. Sillfisket i Bohuslän hade i slutet av 1500-
talet en av sina mest blomstrande perioder. Det 
måste ha verkat stimulerande på Västergöt
lands gränshandel. För sina undersåtar sökte 
hertig Karl att motverka gränshandeln genom 
att anlägga nya städer som t. ex. Mariestad och 
Karlstad. Det har varit till förfång för Nya Lö
döse, som upprepade gånger klagar över att tys
kar, danskar, norrmän och skottar far omkring 
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på marknader i Västergötland. En av dessa by-
marknader hölls i Alingsås och på begäran av 
borgarna i Nya Lödöse förbjöds den 1593. 

De sista och värsta härjningarna av detta 
gränsområde ägde rum under Kalmarkriget 
1611 — 1613. Danskarna intog 1612 Älvsborgs 
och Gullbergs fästen liksom Nya Lödöse. De 
hemlösa stadsinvånarna flydde och flera Lödö-
sebor kom att slå sig ner i Alingsås. Tionde
längden 1612 visar i torra fakta vad krigsfolket 
på båda sidor förött kring Alingsås. Enligt läng
den fattades 53,5 tunnor i tiondeuppbörd en
bart från Alingsås gäll. Den hårda freden i 
Knäred 1613 innebar den s. k. "stora Älvs
borgs lösen". Sverige skulle betala 1000000 
riksdaler, en fjärdedel av summan vardera av 
åren 1616—1619, något som skulle motsvara 2/3 
av landets skörd under 6 år. Som pant tog Dan
mark Alvsborgs fästning med underhållsområ
de, dvs. följande härader: Sävedals, Askims, 
Hisings, Bollebygds, Ales, Vättle och Flundre 
härader samt städerna Gamla och Nya Lödöse. 
Det förelåg en uppenbar risk att det utsugna 
svenska riket inte skulle ha möjlighet att lösa 
tillbaka de pantsatta områdena. I detta läge 
flyttade 33 borgare från Nya Lödöse till den ut
brända byn Alingsås, belägen på den svenska 
sidan av gränsen. Detta framgår av taxerings
längden till Älvsborgs lösen 1615. Bland de 
mera vanliga namnen Peder Arvidsson, Olov 
Börjesson, Nils Andersson, Peder Börjesson 
återfinnes namngivna yrkesmän som Göran 
Harposlagare, Sven Guldsmed, Kristoffer 
Skräddare och Mäster Hans Bårdskärare. 1617 
möter vi också Alingsås förste borgmästare, 
Christopher Andersson i ett brev riktat till Gus
tav II Adolf. Först den 21 september 1619 utfär
dar kungen slutligen privilegiebrev för Alings

ås stad. Då hade gränsen åter flyttats ut mot 
västerhavet. Sveriges port mot väster hade räd
dats genom stora uppoffringar. Svenskarna 
kunde åter handla vid Göta älvs mynning med 
holländare, engelsmän och tyskar. 

Varför utfärdar man ett privilegiebrev för 
Alingsås, när faran var avvärjd? Författarna 
menar att Alingsås måste ses som arvtagare till 
Nya Lödöse, som genom sitt läge vid Säveåns 
mynning högre upp i älven redan var överspe
lad i förhållande till den nya stad som grundas 
vid själva älvmynningen. Göteborg blir den 
västsvenska storhamnen. Belysande är kanske 
att av Nya Lödöses två marknader den ena, 
Pålsmässan, kom att övertas av Alingsås medan 
den andra, Larsmässan, övertogs av Göteborg. 
Genom att upphöja byn Alingsås till köpstad, 
legaliserade man handeln här, och därmed 
kunde myndigheterna föra en effektivare kon
troll av vad som ändå pågick för fullt! 

Att skriva populärvetenskapligt är svårt. Den 
som själv balanserat på populariseringens 
vanskliga spång förstår svårigheterna och vet 
den stränga domen från akademiskt sakkunni
ga och den trosvissa övertolkningen från många 
ivriga amatörer. Paret Sawyers bok är en spän
nande läsning som tillfredsställer såväl allmän
heten, hembygdsforskare som fackmän. Den är 
pedagogiskt upplagd med hänvisningar för 
mindre initierade till lämplig litteratur, men 
har samtidigt utförliga skattelängder, tionde
längder och belägg för historiker av facket. Well 
done! 

Ulf Erik Hagberg 
Skaraborgs länsmuseum 

Box 253, 532 00 Skara 

Kongens Makt og /Ere. Skandinaviske herskersymboler 
gjennem 1000 år. Redaktörer: M. Blindheim, P. 
Gjaerder, D. Saeverud. Universitets Oldsaksam
ling, Oslo 1985. ISBN 82-7181-048-0. 

Der vorliegende Band umfaBt 17 Beiträge, die 
1980 als Vorträge auf dem siebenten Symposi

um fiir ikonographische Studien in Store Milde 
bei Bergen gehalten wurden. Im Mittelpunkt 
des Symposiums stånd das Thema ,,Des Kö
nigs Macht und Ehre. Skandinavische Herr-
schersymbole in tausend Jahren ." Bei einem 
derart umfangrdchen Thema versteht es sich, 
dafi nicht alle Aspekte des schriftlichen, bildli-

Formännen 82 (1987) 



Recensioner 53 

chen und gegenständlichen Quellenmaterials 
behandelt werden könnten; die Teilnahme von 
Theologen, Historikern, Archäologen, Kunst-
historikern und Numismatikern zeigt jedoch, 
dafi man sich bemiihte, ein möglichst facetten-
reiches Bild aus dem Blickwinkel verschiedener 
Fachrichtungen zu erhalten, nicht hingegen 
eine systematische Bestandsaufnahme, beispid-
wdse der Herrscherinsignien und -zeichen, 
Krönungs- und Huldigungsriten und Herr-
scherdarstellungen der einzelnen Königrei-
chen zu erstreben. Von den Vorträgen mit allge-
meiner Themenstellung abgesehen, liegt der 
Schwerpunkt der Betrachtungen im Mittel
alter, vorwiegend Norwegens. 

Die Ankniipfung an die traditionsreiche 
kontinentale Forschung iiber die mit dem kö
niglichen Herrschertum verbundenen Zeichen 
und Bräuche kommt deutlich in dem einleiten-
den Beitrag von Carlrichard Briihl iiber den 
Krönen- und Krönungsbrauch im europä
ischen Mittelalter zum Ausdruck, der eine 
Kurzfassung eines 1982 veröffentlichen Aufsat-
zes ist (Briihl 1982, S. 1 ff. ). Ihm schliefit sich 
die allgemeine Ubersicht von Carl Martin Eds
man iiber das sakrale Königstum der Antike 
und des Mittelalters an, das umrifihaft unter 
dem Aspekt der Kontinuität, des inhaltlichen 
Wandels und der Deutung im Rahmen der For-
schungsgeschichte betrachtet wird. 

Die Beiträge zum mittelalterlichen Königs
tum Norwegens und Schwedens greifen die in 
den einleitenden Aufsätzen erörterten Fragen 
unter verschiedenen Aspekten auf. Sverre Bag
ge beschäftigt sich mit der Krönung und Sal-
bung in der norwegischen Königsideologie des 
12. und 13. Jahrhunderts , Grethe Authén Blom 
mit der Königskrönung und Krönungsaus-
steuer im mittelalterlichen Norwegen, soweit 
sie durch schriftliche Zeugnisse erfafit werden 
können; Ausgangspunkt ist die erste schriftlich 
belegte Krönung eines Königs in Skandinavien, 
von Magnus Erlingsson im Jahre 1163 oder 
1164 in Bergen, der sodann die ersten Krönung
en in Dänemark (1170, Knut VI). und Schwe
den (1210, Erik Knutsson) folgen. Der gegen
ständlichen Uberlieferung königlicher Macht-
ausiibung und -darstellung sind drei weitere 
Beiträge gewidmet, von Martin Blindheim 
iiber Herrscher- und Krönungsinsignien im 

Mittelalter Norwegens, von Kolbjörn Skaare 
iiber Herrscherzeichen und Machtsymbole auf 
norwegischen und anderen skandinavischen 
Munzen des Mittelalters und von Jan Svanberg 
iiber Darstellungen von gekrönten Königs- und 
Herzogshäuptern auf Steinskulpturen schwe-
discher und norwegischer Domkirchen des 13. 
Jahrhunderts (Skara, Oslo, St. Hallvard, Sta
vanger, Trondheim). Martin Blindheim nennt 
als schriftlich und ikonographisch bezeugte In
signien Krone, Szepter, Stab, Schwert, Mantel, 
Giirtel, Armringe und Ringe, bezieht in seine 
Betrachtungen auch den hölzernen Rohrstab 
aus der Grabkammer des Schiffsgrabes von 
Oseberg ein, der als Herrscherzeichen nach 
kontinentalem Vorbild der Merowinger- und 
Karolingerzeit gedeutet wird (vgl. den hölzer
nen Stab aus dem Knabengrab des 6, Jahrhun
derts unter dem Kölner Dom, Doppelfeld 1980, 
S. 330 Abb. 5; Steuer 1980, S. 67). Der Beitrag 
von Kolbjörn Skaare ist von methodischem In
teresse, wird doch aufgezeigt, dafi die Darstell
ungen mit Herrscherzeichen und -symbolen 
auf Munzen auf Anlässe unterschiedlicher — 
politischer, ökonomischer, monetärer — Art 
zuriickzufiihren sind, teilweise auf fremde Vor
bilder zuriickgreifen, in der Wiedergabe von 
Gegenständen durchweg keinen Bezug zu ech-
ten Insignien erkennen lassen und nicht immer 
der historischen Situation entsprechen. 

Als Manifestation der Frömmigkeit und der 
Grofiziigigkeit, zugleich auch des Reichtums 
und der Macht von Stiftern erläutert Ebbe Ny
borg die westwerkartigen Turmanlagen und 
Emporen romanischer Kirchen in Dänemark; 
vor allem fällt der grofie Anteil von Tiirmen bei 
Kirchen auf, die in königlichem Auftrag errich
tet worden sind. In diesem Zusammenhang 
sind wohl auch die Grablegen im Turmbereich 
zu sehen, die als Stiftergräber gedeutet werden 
(vgl. hierzu jetzt Stiesdal 1983, S. 7 ff. ). 

Die Bestattungen von Mitgliedern dynasti-
scher Familien an bevorzugter Stelle in Kir
chen sind in dem Sammelband nicht eigens be
handelt worden, wenngleich sie, wie Blindheim 
im Vorwort mit Recht angibt, zur Thematik ge
hören. (Fiir die Merowingerzeit vgl, die grund
legende Studie, Kriiger 1971; weiterhin neuer
dings Périn 1985 passim. — Fiir die Karolin
gerzeit vgl. demnächst Schulte, in Druckvor-
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bereitung. — Zu dynastischen Grablegen des 
Hohen Mittelalters vgl. zum Beispiel Decker— 
Hauff 1977, S. 339 ff; Rotting 1985, S. 287 ff 
mit Kartierung von Sterbe- und Bestattungsor-
ten deutscher Kaiser im 11. bis 13. Jahrhundert , 
S. 288 Abb. 21. — Zu dynastischen Grablegen 
in Skandinavien vgl. Muller—Wille 1982, S. 
350 ff. ; ergänzend Bakka 1958, S. 19 ff.; Cin
thio 1983, S. 89 ff; Kyhlberg 1984, S. 115 ff). 

Allerdings behandelt Björn Ambrosiani in 
seinem Beitrag merowingerzeitliche Grable
gen, die aufgrund ihres prunkvollen Beigaben-
gutes und ihrer aufwendigen Grabeinbauten 
als Bestattungen königlicher und aristokrati-
scher Personen gedeutet werden können; je
doch ist nur in wenigen Fållen die eindeutige 
Identifizierung einer historisch bezeugten Per
son königlichen Ranges möglich. Die Ausson-
derung königlicher Grablegen allein nach ar
chäologischen Kriterien bereitet noch immer 
Schwierigkeiten. (Vgl. hierzu Werner 1984. — 
Zur erneuten Diskussion iiber die Identifizie
rung von Königsgräbern im wikingerzeitlichen 
Dänemark vgl. Andersen, im Druck.) Wertvol-
le Hinweise zur Gliederung der fiihrenden 
Schichten im friihen Dänemark bieten Runen-
texte und bildliche Darstellungen auf Runen
steinen, die Erik Moltke analysiert hat; hier 
sollte der Versuch gemacht werden, zu einem 
Vergleich mit der archäologischen Uberliefe
rung aus Gräbern des 10. Jahrhunderts zu kom
men. (Vgl. zuletzt Roesdahl 1984, S. 109 ff) 

Die folgenden Beiträge sind iiberwiegend 
neuzeitlichen Themen gewidmet. Zur Symbol-
deutung und Heraldik trägen vier Aufsätze von 
Kunsthistorikern bei. Rudolf Zeitler behandelt 
antike und mittelalterliche Personendarstel-
lungen enface und en profile, welche die Wiirde 
und Wiirddosigkeit oder den hohen und nied-
rigen sozialen Stånd der dargestellten Person 
kennzeichnen. Dorthe Falcon Möller interpre-
tiert die Wiedergabe von Musikinstrumenten 
auf spätmittelalterlichen Wandmalereien däni
scher Kirchen als Symbole weltlicher und geist-
licher Macht, während Mereth Lindgren den 
Weltglobus als Attribut der als Frau oder Mann 
dargestellten und Macht, Reichtum sowie Wol-
lust verkörpernden Weit in Allegorien des 17. 
und 18. Jahrhunderts betrachtet. Bernt Lange 
stellt dänisch—norwegische Königswappen der 

Reformationszeit bis zum friihen 19. Jahrhun
dert aus Kirchen Norwegens vor. 

Die Symboldeutung dänischer Krönungs-
predigten aus der Zeit von 1537 bis 1815 steht 
im Mittelpunkt einer Studie von Knud Ban
ning, welche den Bedeutungswandel der Rega-
lien als sichtbare Zeichen des Königstums zu 
bewunderten Antiquitäten und Museumstiik-
ken nachzeichnet. In dieser Zeit wurden df dä
nische Könige gesalbt und gekrönt; die Krö
nung Christians III. im Jahre 1537 war iibri-
gens die erste protestantische Königskrönung 
in Europa. (Vgl. Hoffmann 1983, S. 57 ff.) 
Zwei finnische Beiträge beschliefien den Band, 
zum einen von Tuuka Talvio iiber Gnadenpfen-
nige und andere Medaillen des 16. und 17. 
Jahrhunderts , zum anderen von Lauri Putko-
nen iiber die Architcktur und Ausstattung der 
in Helsinki erbauten Thronsäle der russischen 
Zaren Alexander I. und II. sowie Nikolaus II. 
im Grofifiirstentum Finnland. 

Der Band, in welchem die verschiedenen 
Beiträge weitgehend in Vortragsform gelassen 
wurden, ist anregend und fordert zum Ver
gleich mit benachbarten Königstiimern auf. 
Die ausfiihrlichen und präzisen Zusammenfas-
sungen von Rudolf Zeitler, die den meisten 
Aufsätzen hinzugefiigt sind, erleichtern dem 
"kontinentalen" Leser den Zugang zu dem le-
senwerten Buch. 
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Michael Muller-Wille 
Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte 

Olshausenstrasse 40 
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Sewn Plank Boats. Archaeological and Ethno
graphical papers based on those presented to a 
conference at Greenwich in November, 1984. 
Ed. Sean Mc Grail and Eric Kentley. B. A. R. 
International Series 276. Oxford 1985. 399 s. 
ISBN 0-86054-352-8. £ 26. 

Ett av de element i båt- och skeppsbyggeriet, 
som fått en framträdande roll historiskt sett, av 
hävd skulle man kunna säga, är den s. k. sytek-
niken. Benämningen är oegentlig på sätt och 
vis, det är ju inte fråga om att " s y " när man 
sammanbinder olika delar av en träkonstruk
tion med tågor eller senor trädda genom hål 
borrade i träet. 

Just den här terminologiska tveksamheten 
framför redaktörerna i sitt förord. De påpekar 
där att termen "syteknik" mycket väl kan till-
lämpas i fråga om skinn- eller barkbåtars byg
gande, men att den är tveksam inom träbåtbyg-
geriet. I de förra slagen av teknik sammanfogar 
man ju delar av en konstruktion genom att 
" s y " på ett sätt som svarar mot vår traditionel
la uppfattning av detta begrepp. Här finns det 
med andra ord tillfälle för den som vill formule
ra ett nytt begrepp, mer adekvat i förhållande 
till tekniken att sammanfoga trädelar med tå
gor eller senor. 

"Syteknik" är ett av många byggnadstekni
ska drag i vissa båt- och skeppsbyggartraditio-

ner. Det är ett i förhållande till gängse båtbygg
nadsteknik "exotiskt" drag. Detta är troligen 
också skälet till att det dragit till sig forskares in
tresse på ett ovanligt sätt. Det finns en inte obe
tydlig litteratur i ämnet, som bl. a. fokuserar 
sig på "syteknikens" arkaiska karaktär. "Sy
teknik" har existerat inom skeppsbyggeriet se
dan mycket lång tid — i Norden är den belagd 
så tidigt som i Hjortspringsbåten daterad till 
300-talet f. Kr. och har sannolikt funnits även 
dessförinnan. Kanske är det detta "långa l iv" 
som också intresserat forskare? 

Av rapportens många artiklar är de två inle
dande av metodisk karaktär, de övriga empi
riskt inriktade beskrivningar av olika slag av 
"syteknik". Av de metodiska kapitlen är det 
andra, författat av John Coates, av speciellt in
tresse. Coates är experimentell arkeolog och 
gör här en analys av olika grundläggande typer 
av ' 'sydda' ' fartyg och deras funktionella drag. 
Innehållet i övrigt i rapporten spänner från den 
4500 år gamla Cheopsbåten, upptagen ur ett 
schakt vid Cheopspyramiden vid Gize, till far
tyg byggda i syteknik i Stilla Havet, vilka tillver
kas ännu idag. 

Bland dessa senare bidrag bör nämnas Po-
meys översikt över "sydda" fartyg i Medel
havet under antiken, Wrights analys av North 
Ferriby-båtarna från engelsk bronsålder — ett 
ämne inom vilket han är den dominerande ex-
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perten, samt svensken Anders Häggbloms in
ventering eller rapportering av lämningar av 
"sydda" fartyg på Spetsbergens stränder, ut
förd i samband med en naturgeografisk under
sökning där. Han visar att Spetsbergens strän
der, där skeppsvirke och vrak, som drivit i land, 
bevaras mycket väl p. g. a. den låga temperatu
ren, utgör ett jättelikt, naturligt "fryshus". I 
detta bevaras lämningar av fartyg sprungna ur 
arktiskt, nord- och östeuropeiskt skeppsbygge
ri, under de senaste 400 åren på ett sätt som det 
inte finns motsvarighet till. När man gör nästa 
arktiska expedition bör en inventering av dessa 
lämningar stå på programmet! Det är en sam
fälld angelägenhet att skaffa information om 
detta material, som långt ifrån enbart består av 
lämningar av "sydda" fartyg. 

Fler presentationer än denna gjordes från 
nordiskt håll vid symposiet. Till dessa hörde 
Forsells föredrag "Sewn Boats in Finland" och 

Westerdahls "Sewn boats in Sweden". Förfat
taren till denna recension redovisade ämnet 
" T h e lodja and other vessels", ett ämne som 
behandlar de större transportfartyg, bl. a. 
byggda i "syteknik", som brukades i västra 
Ryssland och Sibirien, åtminstone sedan me
deltid. Ett anknytande ämne var Jerzy Litwins 
översikt över ' 'sydda' ' farkoster i det europeiska 
Ryssland. 

Sammanfattningsvis är rapporten en pro
dukt med stor mångsidighet och med flera in
tressanta bidrag. Den utgör en av de vid det här 
laget många skeppsarkeologiska rapporter som 
producerats vid National Maritime Museum i 
London under 1970- och 1980-talen. Dessa har 
bidragit väsentligt till att utveckla standard, 
metod och analys inom skeppsarkeologin. 

Carl Olof Cederlund 

Statens sjöhistoriska museum 
S-115 27 Stockholm 
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Offa 40. Berichte und Mitteilungen zur Ur
geschichte, Fruhgeschichte und Mittdalterar-
chäologie. Festschrift fiir Hans Hingst zum 75. 
Geburtstag. Neumunster 1983. 
ISBN 3-5290-1240-8. 

Det är följdriktigt och det är glädjande, att hyll
ningsskriften till Hans Hingst på hans 75-års-
dag, Offa 40, huvudsakligen handlar om den 
tidiga järnhanteringen i Europa. Inom detta 
specialområde av arkeologien är Hans Hingst 
nestorn, banbrytande allt fortfarande. På hans 
initiativ anordnades år 1980 ett internationellt 
symposium i Akademie Sankelmark med det ti
digajärnet som tema. Symposiet organiserades 
på ett föredömligt sätt av Joachim Reichstein 
och stöddes ekonomiskt av Volkswagenverken. 

Offa 40 innehåller 30 titlar av vilka 23 utgör 
de föredrag, som hölls i Sankelmark. Trots att 
referaten och kommentarerna nedan endast av
ser festskriftens symposieföredrag har de gjorts 
tämligen omfattande i avsikt att förmedla den 
bild av forskningsläget, som föredragen ger. 

Deltagarna representerade 10 länder och fle
ra olika yrkeskategorier: arkeologer, språkfor
skare, metallurger, mineraloger, geofysiker och 
kemister. Spridningen av specialiteter avspeg
lar sig i författarnas inriktning på skilda pro
blem och på deras sätt att nalkas olika frågeställ
ningar. De behandlade ämnena samlar sig 
emellertid till vissa huvudområden såsom an
vända malmtyper och processer, järnets och 
järnteknologiens äldsta uppträdande, ugnsty-
pologi, undersökta och inventerade platser och 
områden. Därutöver är några bidrag av mera 
speciell karaktär. 

Kedjan/rån malm till färdig produkt måste redo
visas i sin helhet understryker Hauptmann och 
Weisgerber och utgår från undersökningar i 
Siegerland. Ett områdes malmtillgångar måste 
inventeras och metodiken för malmfångst klar
läggas. En jämförelse mellan olika områden 
kan ge intressanta'resultat. I motsats till förhål
landena i t. ex. Schleswig-Holstein, där hydra-

tiska malmer användes, och i de frankiska Al
perna, där i ytan liggande järnspat och hematit 
förmodligen utnyttjades tidigt, är malmerna i 
Siegerland i fast klyft. Detta ledde här till en 
gruvteknisk utveckling, som inte kom till stånd 
i de övriga nämnda områdena. Malmerna i Sie
gerland består huvudsakligen av järnspat men 
med tilltagande djup förändras malmsamman
sättningen och cementationszonen är anrikad 
på sulfidiska och oxidiska malmer såsom 
koppar- bly- zink- silver- och manganmalmer. 
Kanske har dessa malmer använts tidigt jäm
sides med järnmalmerna. 

Hauptmanns och Weisgerbers föredrag in
nehåller också ett mycket viktigt påpekande av 
annat slag, nämligen nödvändigheten av ett 
nära samarbete mellan arkeologer och naturve
tenskapare. Vikten av ett sådant samarbete un
derstryks också av Serning som anser, att detta 
samarbete bör inledas redan på gravplatsen och 
att representanterna för de olika disciplinerna 
bör vara väl insatta i varandras arbetsmetodik 
och frågeställningar. 

Tylecote och Clough har utfört försöksreduk
tioner med markasit, alltså järnsulfid, som inte 
tidigare ansetts lämplig för järnframställning 
på grund av sin höga svavdhalt. Markasit före
kommer bl. a. i södra England. Analys av en 
hårt vittrad malmklump visade, att den klum
pen genom vittringen förlorat nästan allt svavel 
och att järnhalten var hela 97—98 %. Vid försö
ken tillsattes malm med hög kiselhalt för att ge 
slaggen lägre viskositet. Resultatet av reduktio
nen var en liten lågkolhaltig järnlupp med en 
svavdhalt av 2—3%, användbar, men inte för 
smidning vid högre temperaturer. I ugnens 
övre del hade högkolhaltiga små järnklumpar 
bildats. Försökens utförande redovisas i detalj. 
De kommer att fortsättas i avsikt att om möjligt 
nedbringa svavdhalten i järnet och undvika bil
dandet av högkolhaltigt järn, "grompie". 

Reduktionsförsök beskrivs också av Barbré 
och Thomsen. Försöksugnen var en schaktugn 
med undre slagg-grop av samma typ som ug-
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narna från romersk järnålder—folkvandringstid 
i Drengsted, södrajylland. Försöksreduktioner 
utfördes med myrmalm — sådan som i Dreng
sted i denna typ av ugn redan år 1963 (Voss 
1973 s. 57 ff.) och återupptogs 1979. Men var
ken då eller 1963 kunde slaggen fås att rinna 
ned i gropen under ugnen och bilda den stora 
slaggklump, som fyllde groparna i Drengsted, 
trots att slaggen hade idealisk sammansättning 
och låg smältpunkt. Det järn, som fanns inne
slutet i slaggen år 1979, uppgick till 3—4 kg och 
var smidbart. 

Anna M. Rosenqvist presenterar resultaten 
från analyser av slagg från två ugnstyper från 
Mosstrond i Telemark, undersökta av Mårtens, 
se nedan. De äldre ugnarna — hällegrytorna 
från huvudsakligen vendeltid — är klart inef
fektivare än de vikingatida—tidigmedeltida ler-
ugnarna och en metallurgisk utveckling är klart 
konstaterbar. Analyser av slagger från förmo
dade gropschaktugnar, daterade till tiden runt 
Kr. f. och belägna i Sysendalen väster om Har-
dangervidda, faller mellan de två slaggtyperna 
från Mosstrond. Myrmalm är den hittills enda 
kända malmtyp, som användes i Norge under 
järnåldern och Rosenqvist ger nyttiga och vikti
ga upplysningar om dess förekomster och sam
mansättning i Norge. Avslutningsvis beräknas 
producerad mängd järn per kg slagg, för häll-
grytorna 0,12 kg och för lerugnarna 0,32 kg. 
Den sistnämnda siffran överensstämmer i hu
vudsak med det för Dalarna beräknade. 0,12 kg 
förefaller vara ett mycket lågt utbyte. 

Piaskowski ställer den väsentliga frågan: 
Finns systematiska skillnader hos järnet från 
olika reduktionscentra eller är de skillnader, 
som analyserna visar, endast tillfälliga? Ar det 
första fallet då bör det under vissa omständig
heter vara möjligt att bestämma ett järnföre
måls ursprung och därmed producentens tek
niska kunnande samt även handelskontakter 
mellan olika områden. Piaskowski hävdar, att 
en sådan identifikation av järn i vissa fall är 
möjlig. Analyser av järn från 3 platser, näm
ligen Magdalensberg från första årh. e. K r , 
Przeworsk-kulturen i mellersta Polen från ro
mersk järnålder—folkvandringstid och Szdigi 
vid Plock i Polen från venddtid, indelas i första 
hand efter fosforhalten men också efter nickel-
och kobolthalten. Resultatet blir en klar skill

nad mellan de 3 områdenas järnföremål, skill
nader, som givetvis beror på den använda mal
men. Man gör här den reflektionen, att fosfor
halten är ett ganska opålitligt indicium på 
använd malm. Dels varierar fosforhalten i hyd-
ratiska malmer, dels är fosforn processberoen
de. Ar ugnstemperaturen låg går den mesta fos
forn i slaggen, är den hög går den i järnet. Pias-
kowskis värdefulla föredrag, som grundar sig 
på ett mycket stort antal analyser, hade därför 
kanske fått ytterligare argument, om slagg i 
järn, alternativtjärn i slagg också analyserats. 

Keesman, Pres och Endres redovisar och 
kommenterar analyser av slagg, järn och malm 
från Afrika strax söder om ekvatorn vid Ruki-
floden, en biflod till Kongo/Zaire. Analyserna 
har normberäknats och diagram utarbetats. 
Den använda malmen är laterit, som förekom
mer vid Ruki-floden i form av järnrika konkre
tioner och krustor i lermineral. Slaggerna visar 
sig vara reduktionsslagger bildade vid så höga 
temperaturer, att såväl silikatdden som den 
metalliska delen varit i smält tillstånd samti
digt. Järnet är högkolhaltigt. Den använda 
ugnstypen är icke känd, men blästerintag för 
bälgar torde ha funnits. Uppsatsen är ett viktigt 
bidrag till utvärderingen av resultaten från 
tekniska undersökningar av material från re
duktionsplatser. Man ser fram emot den avise
rade publikationen rörande normberäkningar, 
främst för att kunna jämföra dessa med de i 
Sverige av Kresten (1983) utarbetade; ett enhet
ligt system är i hög grad eftersträvansvärt för att 
analysresultat ska kunna jämföras. 

Två av författarna har introduktionen av järntek
nologi som huvudtema, nämligen Alexander och 
Bukowski. Alexander hävdar, att arkeologer
na hittills nästan enbart arbetat utifrån ekono
misk-deterministiska begrepp vid beskrivandet 
av spridandet och utvecklingen av järnmetal
lurgin i Europa. Två alternativa modeller för 
järnets diffusion från västra Asien presenteras. 
I) Fredlig introduktion från järnbrukande grann-
samhällen. II) Tvångsmässig introduktion, an
tingen genom raider och krig eller genom folk
förflyttningar. Underrubriker avser den takt 
och det stadium, i vilka järnet accepterades och 
den typ av föremål, som först importerades, i 
modell I smycken och prestigeföremål, i modell 
II mestadels vapen, varvid accepterandet oftast 
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skedde snabbare än i fall I. Främst centrala och 
norra Balkan och delvis sydöstra Europa faller 
under modell II, då med raider från stäppinne
vånarna som förmedlare av järnteknologin. 
Modell II kan kanske också appliceras på östra 
Frankrike och södra England genom folkför
flyttningar. Beträffande Skandinavien anser 
Alexander, att den nya teknologin endast lång
samt accepterades här, en åsikt som knappast 
längre är relevant (Hjärthner-Holdar 1984; 
Serning 1984); frekvensen av undersökningar 
spelar stor roll vid tolkningen av de situationer, 
som tillgängligt material tycks avspegla och bil
den ändras ofta snabbt genom nya arkeologiska 
undersökningar och inventeringar. 

Bukowskis redogörelse för införandet av 
järnteknologin i Lausitz-kulturen överens
stämmer tämligen väl med Alexanders modell 
I, även om Alexander räknar med 4 faser och 
Bukowski med 3, nämligen: 1) Import av bime-
i al I i ska föremål och föremål av järn. 2) Import 
av ämnesjärn och uppkomsten av lokala bear
betningscentra. 3) Utnyttjandet av egna limo-
nitmalmsförekomster för inhemsk järnfram
ställning. Alexanders faser la och b faller båda 
under Bukowskis 1. Jämförelsen försvåras 
emellertid av, att Alexander inte skiljer på smi
de och framställning, som går under den ge
mensamma benämningen järnteknologi. Bu
kowski ställer sig — i likhet med bl. a. Pleiner — 
tvivlande på Piaskowskis åsikt, att anläggning
arna på Heilig-Kreuz-Gebirge (se Bidenin ne
dan) redan under äldsta järnålder producerat 
järn för försörjning av inte bara Lausitzkultu-
rens utan också klockbägarkulturcns bärare. 

Bidenins och Mårtens ' bidrag handlar om 
ugnslypohgi. Den ugnstyp, som framför allt ka
rakteriserar järnframställningen i området 
mellan Oder och Weichsel under Laténe och 
romersk järnålder är grop-schaktugnen, dvs. 
ett schakt av lera ovanpå en grävd grop, dit slag
gen rann ned. När gropen var fylld flyttades 
schaktet antingen till en ny grop eller slogs sön
der för att underlätta uttagandet av järnet. 
Ugnstypen är väl bekant genom Bidenins 
omfattande undersökningar i Heilig-Kreuz-
Gebirge. Syftet med uppsatsen i Offa anger Bie-
lenin vara, att ge en analys av ugnarnas kon
struktion och tekniska utveckling. Elementen i 
slagg-gropugnen är tre: slaggropen, schaktet 

samt den därmed sammanhängande blästerka-
nalen. Grundelementet i Bidenins indelningar 
slaggropen. En ingående analys av denna ger 
fakta om form, storlek, byggsätt och konstruk
tionsdetaljer samt resulterar i en översikt över 
de olika varianternas geografiska förekomster 
och kronologi. Groparnas storlek varierar allt
ifrån ca 25 cm diam. för variant Kunow till de i 
Schlesien förekommande över 60 cm vida gro
parna med slaggblock, vägande 300—400 kg. 

Schaktet kan ytterst sällan rekonstrueras ef
tersom det oftast är helt sönderslaget. Däremot 
finns fragment med urtag för bläster och frag
ment, som visar anslutningen mellan schakt 
och slaggrop. Bidenins systematisering av 
slaggroparna har bl. a. en viktig uppgift: att 
göra fåltarkeologer uppmärksamma på, vilka 
detaljer man bör vara särskilt uppmärksam på 
vid grävning av rester av ugnar. Som bekant 
återstår oftast endast nedersta delen av en ugn 
och de detaljer, som Bidenin pekar på kan av
göra, huruvida det rör sig om en slaggrop-
schaktugn eller annan ugnstyp. Intressant är, 
att bl. a. schlesiska lerklädda gropar kan vara 
förstärkta med en kant av stenar. En sådan grop 
kan lätt förväxlas med stensatta gropugnar eller 
låga schaktugnar, jfr Serning s. 146. 

Schaktugnen med undre slaggrop är också 
känd i Norge, påpekar Mårtens. Dels finns här 
gropar in situ vid Eg nära Kristiansand, date
rade till yngre romersk järnålder, dels finns de 
för ugnstypen karakteristiska slaggblocken i Fet 
i Sysendalen, Hordaland, vid Hardangervid-
da, daterad till tiden runt Kristi födelse, se Jo
hansen nedan. Mårtens förmodar, att ett sam
band finns mellan dessa förekomster och de jyl
ländska. Väl dokumenterade genom Mårtens ' 
egna undersökningar i Mosstrond på Hardang-
erviddas södra sida är hällgrytorna och lerugn-
arna, de förstnämnda gropugnar byggda av 
delvis lerklinade hällar och daterade till 550— 
785 e. Kr. Lerugnarna är låga schaktugnar av 
lera, fristående och isolerade och stabiliserade 
av hällar på två eller tre sidor. De är daterade till 
perioden 775—1245 e. Kr. Mårtens tvivlar inte 
på, att prototypen till dessa ugnar finns på kon
tinenten. Men svårigheten att finna paralleller 
är att detaljer, nödvändiga för typbestämning, 
ofta saknas i beskrivningarna. I sitt sökande ef
ter motsvarigheter till gropugnarna konstate-

Fomvännen 82 (1987) 



140 Recensioner 

rar Mårtens, att det är märkligt att säkra såda
na saknas eller i varje fall är sällsynta på konti
nenten, trots 25 års omfattande fältundersök
ningar. Mårtens varnar för det evolutionistiska 
sättet att tänka som ofta sker i fallet gropugn— 
schaktugn; båda ugnstyperna kan mycket väl 
ha övertagits från bronsåldersmetallurgin och 
använts sida vid sida, med schaktugnen som 
dominerande. Någon svårighet att finna mot
svarigheter till lerugnarna finns däremot icke, 
de närmaste finns i Dalarna i Sverige och typen 
är väl känd också i Centraleuropa. 

Av områden och platser, där järn producerats, är 
Norge intressant; det blir allt tydligare, att flera 
områden här haft en jämförelsevis stor produk
tion. Johansen beskriver fjälldalar upp mot 
Hardangervidda. I nordväst finns två platser, 
av vilka den ena, den ovan nämnda Fet i Sysen-
dalen, har en enda, mycket stor slagghög med 
slaggblock. Platsen är daterad till tiden runt 
Kristi födelse, därefter upphör järnutvinnings
aktiviteterna här. Johansen förklarar detta så, 
att de grupper av människor, som vistades sä
songsvis på västra sidan av vattenddaren, hade 
bättre utkomstmöjligheter vid havet i väster, 
där tillgång på odlingsbar jord också fanns. Ös
ter om vattenddaren, däremot, i fjälldalarna 
nordöst om Hardangervidda, fanns en konti
nuerlig bosättning fr.o.m. folkvandringstid till 
digerdödens dagar. Här är slagghögarna betyd
ligt mindre men desto flera. Platserna ligger in
nerst i fjälldalarna, högt upp mot trädgränsen. 
Basen för näringslivet här var jakt och boskaps
skötsel och järnframställningen var det enda 
möjliga tillskottet till ekonomin. Det geografis
ka läget upp mot trädgränsen förklarar Johan
sen med, att här fanns de bästa jaktmarkerna 
och det bästa betet. En annan förklaring är, att 
här var järnhalten i myrmalmen högre än läng
re ned, vilket påpekats av Rosenqvist (s. 134). 

Magnusson ger en snabbskiss över den järn
metallurgiska utvecklingens tidiga faser i Sveri
ge, varvid särskilt Jämtland, Västergötland och 
Småland uppmärksammas. Platser från förro
mersk järnålder behandlas icke, de är få och 
uppgifterna vaga, säger Magnusson. Detta är 
emellertid i nuläget missvisande. Anläggning
arna vid Röda Jorden i Västmanland, Finnbäc-
ken och Smedsgården i Närke är väl dokumen
terade och fler och fler platser från före år 0 kan 

prickas in på kartan. Men de kan ligga geogra
fiskt annorlunda än de yngre, mera avsides och 
därför svårare att finna annat än vid en mycket 
detaljerad inventering. Som exempel på fas I 
använder Magnusson i stället platser i Jämt
land daterade till perioden 300—1100 e.Kr. 
Järnproduktionen var då förlagd till stränder av 
sjöar och floder och hade ofta flera ugnar lig
gande i rad uppe på strandbrinken. Ugnarna 
var låga schaktugnar byggda av sten och lera. 
Dateringarna faller mestadels i perioden 300— 
600 e. Kr., en tid, då Jämtland saknar spår av en 
jordbrukande befolkning. Ett korologiskt sam
band finns med jägarfångstkulturer. Magnus
son ställer frågan om det är dessa som haft pro
duktion av järn som bisyssla eller om det är folk 
från jordbrukskulturer, som säsongsvis utnytt
jat järnmalmerna (jfr Johansen ovan). 

Järnframställningen i östra Småland hade en 
intensiv period från 1000 till 1400 e. Kr. alltså 
en kort period, som sammanfaller med Kalmar 
stads uppkomst. Också i Västergötland har för 
det mesta järnframställningen en sen datering 
och den bedrevs förmodligen endast för hus
behov. 

Avslutningsvis nämns de ugnar, som brukar 
kallas bondeugnar och som i bl. a. Jämtland, 
Härjedalen och norra Dalarna användes ända 
ned i 1800-talet. Här beskrivs även den medelti
da Lapphyttan med masugn och fårsknings-
härdar och med bergmalm som råvara. 

Brongers uppsats om järnhanteringen i Hol
land är ett sammandrag av hans föredrag. Efter 
omnämnandet av det äldsta järnföremålet — 
en syl från mellersta bronsåldern — och de älds
ta spåren av järnhantering — slagg, lerdysa 
från 600-talet f. Kr. — nämner Brongers, att 
järnbearbetning tycks ha varit vanlig under ro
mersk kejsartid både i militärlägren och i de in
hemska byarna. Senare, fr. o. m. 600-talet, 
finns slagger i Dorestad och slagghögar i närhe
ten av Apeldorn, där också spår av malmfångst 
i form av gropar konstaterats. Under 1600-talet 
och ned i 1800-talet framställdes järn av myr
malm vid Oude Ijssd-floden. Den sista mas
ugnen här blåstes ned 1880. Utöver dessa spår 
av järnhantering finns i östra delen av provin
sen Drenthe yxhammare i områden med slagg. 
De kan kanske ha använts för något ändamål 
inom järnhanteringen. 
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Jo lddund vid Kammberg i Nordfriesland 
var ett av Schleswig-Holsteins produktions
centra för järn under förhistorisk tid. Sedan 
1950-talet har inventeringar och sporadiska 
utgrävningar företagits här och 1980 utförde 
Utecht och Stiimpd geofysiska karteringar av 
området med hjälp av en protonmagnetometer. 
Resultaten redovisas dels i en 3D-plot av de 
magnetiska anomalierna dels i en översiktsplan. 
Karteringen har följts upp av arkeologiska un
dersökningar av några avsnitt och visat god 
överensstämmelse mellan anläggningar och de 
magnetiska anomalierna. Järnframställnings
platser är sällsynt väl lämpade för magnetisk 
sondering eftersom järn och ferrimagnetiska 
järnoxider i kombination med ofta höga tempe
raturer ger termoremanent magnatism. 

De arkeologiska undersökningarna i Jolde-
lund redovisas av projektledaren, Hans Hingst. 
Både de geofysiska och de arkeologiska under
sökningarna visar, att anläggningarna ligger i 
grupper med ett avstånd av 15—20 m från var
andra. Ugnarna är gropschaktugnar, av vilka 
nu endast den 60—80 cm vida, kittelformade 
slaggropen återstår i läge. Varje ugn har haft 
flera dysor för lufttillförsel, men bälgar tycks 
inte ha varit nödvändiga. 

Ugnarna i varje grupp ligger tätt intill var
andra men inte ordnade i något system. Det 
kan inte avgöras, om några av dem varit i drift 
samtidigt. Till varje grupp tycks ha hört en ar
betsplats för malmrostning, slaggrensning av 
luppen etc. En smideshärd, nästan kvadratisk 
och med stensatta långsidor har undersökts och 
innehöll för smidet typisk "granulerad" slagg 
och 10—15 cm stora slaggkakor. En röstnings-
plats för malm har kanske ursprungligen varit 
en gropmila. Rester av en byggnad har tjänat 
för övernattning. Området dateras av keramik 
till perioden 4—6 årh. e. Kr. Hingst kommente
rar att produktionen sträckt sig över lång tid, att 
den skett säsongsmässigt och hafts om hand av 
små arbetsgrupper. 

I Bretagne, säger Galliou, finns mer än 100 
miljoner ton järnmalm, hematit och magnetit. 
Järnhalten är för låg för nutida bruk, men att 
döma av de många slaggförekomsterna har den 
använts under keltisk och romersk tid, då den 
togs tillvara genom dagbrytning. Kartor illu
strerar såväl malm- och slaggförekomster som 

ämnesjärn, Spitzbarren. Dessa ämnen går till
baka till 400-talet f. Kr. och såldes förmodligen 
lokalt till bysmederna; under romersk tid var 
smedjor mycket vanliga. Mycket litet är känt 
om den metallurgiska tekniken och om ugnsty
per eftersom endast en plats är undersökt, nära 
Quimper. Här låg tre ovala ugnar i en packning 
av lera, omgiven av stenar. Keramik daterar 
platsen till tiden runt Kr. f. Galliou slutar med 
att framhålla, att undersökningsobjekt sanner
ligen inte saknas och hoppas, att arkeologerna 
ska ägna mera tid åt järnet i Armorica. 

Också Alesia är, enligt Mangin, dåligt un
dersökt vad gäller anläggningar för järnhante
ring. Järn- och metallhantering har emellertid 
spelat stor roll för detta keltisk-romerska oppi
dum. Järnslagg finns inom ett ungefår 80 hek
tar stort område på den bergsplatå, där staden 
ligger. Här finns 22 anläggningar antingen lig
gande parallellt eller ovanpå varandra och då 
representerande 5 kronologiska faser, som täc
ker 4 sekler fram till förstörelsen år 270 e. Kr. 14 
av de 22 anläggningarna var lerbottnar för röst
ning av malm. Denna var limonitisk eller ooli-
tisk och av typer, som alla förekommer i områ
det. Rester av ugnar fanns på en enda plats och 
från en enda fas, nämligen den yngsta. Antalet 
ugnar var 7, alla liggande i en verkstad. De var 
på tre sidor omgivna av lagda stenar, fjärde si
dan var nu öppen men hade förmodligen varit 
tillsluten med ett stenblock. Ugnsresterna till
låter inte någon säker bedömning av ugnstyp, 
säger Mangin, som dock håller för troligt, att de 
varit gropschaktugnar. Slaggen är av den typ, 
som stelnat i ugnsgropen, men styckena är 
mindre än de polska slaggblocken från sådana 
ugnar. Två anläggningar för bearbetning av det 
erhållna järnet ligger nära varandra, dels en 
fållsten för resning av luppen från slagg, dels en 
härd för utsmidning av luppen till ämnen, som 
var dubbelpyramidformade och ursprungligen 
hade vägt ungefår 300 g. Amnesjärnen har 
slagginneslutningar och varierande kolhalt. 
Mangin beskriver även undersökningar av fär
diga redskap, dels sådana av lågkolhaltigt järn, 
dels sådana med högre kolhalt, visande att man 
kände till tekniken att framställa t. ex. hårda eg
gar. De omfattande metallurgiska aktiviteterna 
vid slutet av Laténe III kan, säger Mangin, en
dast förklaras med installerandet av hantverka-

Fomvännen 82 (1987) 



142 Recensioner 

re, som kunde förse aristokratin med vapen och 
prydnader. 

Från nya undersökningar vid Prag rapporte
rar Pleiner. Här har undersökts två gropverk
städer med ugnar och rostningsgropar för 
malm. En av gropverkstäderna mätte endast 9 
m2 men hade inte mindre än 11 ugnar och två 
rostningsgropar. Den andra verkstaden var 5 m 
i tvärsnitt och hade 8 ugnar. Ugnarna var grop
schaktugnar, inbyggda i verkstädernas väggar. 
De har sannolikt byggts successivt tills det ned
sänkta huset var fullt och mera inte fick plats. 
Även om ugnarna krävde minimal skötsel är det 
ändå förvånande att de ligger så trångt. Någon 
praktisk förklaring till detta är svår att ge och 
ges icke heller av Pleiner. Intressant är uppgif
terna om fördelningen av antalet ugnar på 
järnframställningsplatser i Tjeckoslovakien. 
Under Laténe finns 32 ugnar på 8 platser, un
der äldre romersk järnålder 200 ugnar på 59 
platser, alltså under dessa perioder ungefår 4 
ugnar per plats. Under yngre romersk järnål
der finns 140 ugnar på 10 platser, alltså 14 ugnar 
per plats. Detta tyder Pleiner så, att man under 
yngre romersk järnålder koncentrerat produk
tionen till färre platser, vilket återspeglar för
ändringar i näringslivet hos de germanska 
stammarna vid denna tid. 

Cleeres bidrag handlar om järnindustrins or
ganisation i de romerska provinserna, främst i 
England. Han ger först en översikt över förhål
landena i Spanien, Noricum, Dalmatien och 
Gallien. Mineraltillgångarna där övertogs av 
den romerska staten, men kunde tidvis vara ut-
lejda till entreprenörer enligt vad som kan utlä
sas ur epigrafiska källor. De arkeologiska un
dersökningarna har varit få. I England är för
hållandet det motsatta, här är de skrivna 
källorna få och de arkeologiska undersökning
arna flera. Även om direkta bevis saknas håller 
Cleere för troligt, att tre järngruve- och järn-
produktionsområden legat under romerska sta
ten, nämligen The Weald i Sussex och Kent, 
Forest of Dean och kanske, men mindre sanno
likt, ett område i Northamptonshire. Goda kar
tor illustrerar de olika områdenas vägar, bosätt
ningar, järnframställningsplatser, smedjor och 
gruvor. Cleere delar in produktionsplatserna i 5 
grupper nämligen a) Större industriell etable-
ring. Järnproduktionen dominerar, har pågått 

minst 50 år i ett minst 1 hektar stort område, b) 
Mindre industriell etablering. En något vag 
grupp. Produktionen har pågått mindre än 50 
år och på ett område mindre än 1 hektar, c) 
Järnproduktion i militära anläggningar, d) 
Järnproduktion i städer, e) Järnproduktion i 
villae. c-e tycks bara ha ägt rum då det var brist 
på järn. 

Språkforskaren Brian Scott pekar på två hu
vudproblem vid tolkningen av metallurgisk termi
nologi, använd i ursprungliga eller sekundära 
källor nämligen dels att förstå på vad sätt termi
nologin användes, dels att veta, hur mycket av 
terminologin den ursprunglige nedtecknaren 
förstod. Svårtolkade är de hastigt nedskrivna 
anteckningarna från verkstadsarbete, ofta 
kryptiska och specialiserade för den tidens ar
betsmoment. Svåra att tolka är också de äldsta 
skrivna källorna på indoeuropeiskt språk efter
som de oftast är nedtecknade i helt annat syfte 
än att beskriva tekniska processer. Vanligen in
går de i religiösa arbeten, heroiska sagor eller 
poesi. Scott anser det helt säkert, att terminolo
gi använd inom äldre metallhantering funda
mentalt påverkat det inom järnhanteringen an
vända språket. De första metallhantverkarna 
kunde i sin tur låna, inte bara redskap utan ock
så terminologi från pre-metallurgisk tid. Den 
tekniska vokabulären utvidgades till att omfat
ta nya metallurgiska tekniker. Scott samman
ställer 4 tabeller, som visar denna successiva 
komplettering och anpassning av språket. För 
en arkeolog vidgas också genom Scotts intres
santa uppsats aspekterna på den äldre järnhan
teringen. 

Symposieföredragen avslutas med Giinter 
Bauhoffs beskrivning av gjutjämsptattor för ugn
ar. Denna glimt från senare tider och annan 
process och från järnets användning i konsten 
ger en värdefull avslutning på ett innehållsrikt 
symposium. 
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teur/Zaire. Magnusson, Gert, Some iron production sites and 
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melin, The Norwegian bloomery furnaces and their relation 
to the European finds. Piaskowski, Jerzy, Hypotetische Eigen
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and mineralogical analyses. Scott, Brian G , Some problems 
in the reconstruction and interpretation of Indo-European 
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Offa 41. 1984. Berichte und Mitteilungen zur 
Urgeschichte, Fruhgeschichte und Mittdalter-
archäologie. Karl Wachholtz Verlag. Neu
miinster 1984. 241 s. ISBN 3-5290-1241-6. 

Äter ett temanummer av Offa. Denna gång är 
föremålet "Spätsachsen und Wikinger" — 15 
uppsatser. Alla utom en bygger på föredrag som 
hölls vid det 33 Sachsensymposiet i Schleswig 
20—25 sept. 1982. Inte bara arkeologer utan 
även historiker och konsthistoriker bidrar. De 
bägge inledande uppsatserna som i hög grad 
kompletterar varandra är av dessa sistnämnda. 
Horst Zettel med medarbetare och Paul Ger
hard Buckloh har studerat med vikingatågen 
samtida källmaterial som Beowulf, Anglo-
Saxiska Krönikan, Alcuin, Wulfstan m. fl. för 
att fånga dåtidens synpunkter på vad som var 
vikingatågens orsaker och resultat och på hur 
man uppfattade vikingen som individ. Zettels 
bidrag är ett klart ställningstagande mot hypo
tesen om den fredlige vikingen. Källorna skiljer 

mycket klart på vikingar och köpmän — syssel
sättningarna gick inte att förena. I ordlistor och 
andra protokoll är vikingar och pirater identi
ska begrepp. Vikingar var små grupper av kri
gare som ställt sig utanför samhället för att 
ägna sig åt plundringsverksamhet — med detta 
kunde de hålla på årtionden i följd. Källorna 
anger inte jordhunger eller överbefolkning som 
anledning till deras rader, endast lusten efter 
byte. Efter 843 upphörde vikingarna i västerled 
att återvända till Skandinavien över vintern, de 
inrättade hädanefter fasta vinterläger i de fient
liga områdena. De hade ingen politik som gick 
ut på landnam och grundande av riken. Att de 
småningom blev bofasta och tog land berodde 
på omständigheter som de måste foga sig i. 
Motståndet mot deras övergrepp började näm
ligen bli alltför stort. De måste gardera sig mot 
katastrof både i England och Normandie. 
Bucklohs artikel ger en litterär exempelsamling 
på dåtidens innebörd i skällsordet viking. Ang-
losaxarna framställs som guds söner, viking-
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arna som djävulens. Roande är uppgifterna om 
benämningarna på olikstora grupper av viking
ar. Anglosaxiska krönikan och kung Ines lag är 
källorna. Var vikingarna upp till 7 kallades de 
jé|bofås (tjuvar), 8—35 hlöp (hop — eventuellt 
analogt med ett båtlag), > 35 here (här). Hlöp vi
kinga är begreppet som hela tiden står i förgrun
den då det gäller överfall på kloster och gårdar. 
Ett annat uttryck ur krönikan är sumer-lida = 
sommarfolket — vikingarna som härjade un
der sommarhalvåret och återvände till sina 
hemländer för vintern. 

Inte oväntat gäller flera av uppsatserna ma
terial med anknytning till Hedeby. Karl Hauck 
fortsätter sitt studium av tronformade amulet
ter i anknytning till brakteater och gudabilder. 
En amulett från Hedeby ger anledning till spe
kulationer om hur ett triclinium kan ha gestal
tat sig för asagudarna i Odense. 

Ingrid Ulbricht redogör för bärnstensfynd 
från Hedeby — de flesta funna 1979—80 i ham
nen. 90% är obearbetade, 5% halvfabrikat och 
mindre än 3 % färdiga föremål. Proportionerna 
är desamma i hamnen och staden. Totalt väger 
den obearbetade bärnstenen nära 16 kg. I He
deby tillverkades 4 huvudgrupper av föremål: 
pärlor, spelbrickor, hängen och ringar. Dessa 
har bearbetats med kniv, borr och fil, 25% av 
pärlorna med svarv. Råmaterialet bedöms vara 
från trakten och fynden är så spridda att det inte 
finns några koncentrationer som antyder att 
tillverkningen varit knuten till speciella verk
städer. Inga Hägg ger synpunkter på textilfyn
den ur hamnen — fantasieggande är inte minst 
djurmaskerna av filt som anknyter till tidigare 
kända avbildningar från folkvandringstid. Tex
tilierna har i slutstadiet använts som drev och 
tätning till båtar. Tjärindränkta som de är har 
de väl bevarats i hamnens gyttja (jfr anmälan av 
Häggs utförliga rapport, Fv 1986 s. 193). 

Heiko Steuer, som är en av de flitigaste He-
debyforskarna skriver denna gång om Hedebys 
gravfålt och ger en etnisk analys. Handelsplat
sen existerade ca 250 år, omnämns första gång
en 804. Enligt Adam av Bremen brändes den 
1066. Hittills har ca 1 500 gravar undersökts i 
Hedeby men ca 12 000 antas ha funnits. Detta 
motsvarar en genomsnittlig folkmängd på ca 
1000 personer. I början var den väsentligt 
mindre, från förra hälften av 900-talet stiger be

folkningen märkbart. Beträffande Hedeby är 
man gynnad då det gäller uppgifter om den po
litiska situationen. Därför går det relativt bra 
att koordinera grafvormer, fynd, historia och 
etnicitet. Steuer lyckas genom sina beräkningar 
renodla 4 skeden i gravfåltens uppbyggnad. För 
dessa kan stadens invånarantal och etnicitet be
räknas. Under skede 2 t. ex. — svensktiden — i 
början av 900-talet bodde där samtidigt ca 350 
sachsare, lika många danskar, därtill ca 150 sla
ver och lika många svenskar. Under de första 
skedena kan olika folkgrupper klart urskiljas 
men under skede 4 blir gravskicket egalitärt så 
att man i slutet av 900-talet inte längre kan skil
ja befolkningsgrupperna åt. 

Till Hedebyuppsatserna får även Dietrich 
Meiers och Joachim Reichsteins om boplatsen 
Kosd räknas. Den ligger innanför Danevirke 
och anlades uppenbarligen först sedan dettas 
östvall byggts kring mitten av 700-talet. Boplat
sen är ungefär samtidig med Hedbys södra 
boplatsområde. Kosd upptäcktes 1975 och bör
jade att undersökas 1976 eftersom en ridsport-
anläggning skulle byggas, 1983 återupptogs 
grävningarna som bl. a. avslöjat 21 grophus och 
en keramikugn. Där förekommer också stolp
burna långhus. Dessa som är av fyra olika typer 
har goda motsvarigheter i Hedebys södra bo
platsområde med vilkets keramikmaterial det 
också överensstämmer. Kontakterna med He
deby framgår också av påträffade importvaror 
— t. ex. malstensfragment av basalt-lava. 

Liknande rapporter finns också avseende 
boplatsundersökningar i Vorbasse på Jylland, 
Ärhus i Skåne och västgötska vikingabyar vid 
Lidan. 

Sten Hvass sammanfattar hela Vorbassepro-
jektet som påbörjades 1947 och som kommit att 
omfatta ett 160000 m2 stort område. Spår av 
bebyggelse har man där för perioden första år
hundradet f. Kr. - 1000-talet. Det är husfun-
dament och ägobegränsningar man registrerat 
och därigenom fått en god uppfattning om be
byggelsens lokalisering, uppbyggnad och inre 
sammanhang. Två vikingatida bebyggelse
grupper dominerar undersökningarna, en äld
re från 700—900-talen, en yngre från 1000-talet. 

Johan Callmer började att undersöka en 
verkstadsplats vid Löddeköpinge och myn
ningen av Helge å i Skåne. Till skillnad från 
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Vorbasse är det små ytor som resurserna räckt 
till att undersöka men fyndmaterialet är stort. 
Det anknyter både till motsvarande från Pavi
ken på Gotland och Ribe på Jylland. Fyndma
terialet är uteslutande av verkstadskaraktär, 
inga konstruktioner eller fynd antyder boplats
funktion. Bland fynden märks framförallt av
fall från tillverkning av glaspärlor och brons
gjutning. 

Uppsatsen har två avsnitt. I det första redo
görs för fosfatkarteringar gjorda för att söka 
verkstadens plats i det forntida bebyggelse
mönstret. Resultatet blev lovande, ca 500 m 
från verkstadsområdet upptäcktes en omfattan
de järnåldersbebyggdse med grophus. Ett så
dant har undersökts och givit fynd som ankny
ter till verkstaden. Närmare inloppet till Helge 
å ligger Löddeköpinge som blev stad på 1100-
talet under ärkebiskopen i Lund. Också i Löd
deköpinge finns dock uppenbarligen grophus 
vilket betyder att ortens bebyggelsehistoria åt
minstone går tillbaka till 1000-talet. En bebyg
gelsekontinuitet synes alltså föreligga vid 
åmynningen från 600—700-talet till den medel
tida staden — avstånden mellan lokalerna är 
högst 1 km. Callmer prövar tidigare teorier om 
förhållandet mellan köpingeorter och de pri
mära skånska städerna men finner dem inte re
levanta. I stället presenterar han en motteori 
som går ut på att köpingeorterna hört under är
kebiskopen i Lund och anlagts under ärke
stiftets första tid under mitten av 1100-talet som 
ett försök att kontrollera handeln — ett försök 
som dock slog mindre väl ut. Köpingenamnet 
kan ha hämtats från England där kyrkan samti
digt inrättade s. k. chippings. 

Andra avsnittet gäller den fjärde grävnings-
säsongens resultat (1982). Konstateras att fynd
spektrum inte förändrats men att kategorierna 
ökat. Särskilt typiska fynd är som tidigare 
slagg, rågranater, millefioristavar och annat av
fall från pärltillverkning. Man har förgäves sökt 
efter konstruktioner men inte kunnat konstate
ra annat än enstaka stolphål som inte närmare 
kunnat tolkas. Ej heller har man ännu funnit 
några gjutformar. Däremot har man kunnat 
fastställa att bronsskrot var en viktig råvara. 
Fragment av t. a m. romerska föremål har man 
här liksom på H d g ö och vid Paviken använt 
som råvara. Exemplen belyser den märkliga ex

port för återanvändning som ännu under 700-
talet uppenbarligen förekommit från plundra
de byggnader och gravar i tidigare romerska 
provinser. 

Ulf Erik Hagberg presenterar preliminärt ett 
antal nyligen gjorda undersökningar som be
rört vikingatida byar på slätdandet vid Vara 
och vid floden Lidan. Dessa trakter synes ha 
haft central betydelse med anknytning till den 
stenkilska kungaätten. 

Siri Myrvoll diskuterar resultatet av arkeolo
giska undersökningar 1978/79 i staden Skien 
som ligger i Telemark 22 km från havet med vil
ket det har förbindelse med en flod. Skien om
nämns 1184, fick stadsprivilegier 1358 men käll-
läget är dåligt och föga var tidigare känt om sta
den före 1400-talet. 1979 kunde man konstatera 
10 bebyggelsefaser varav 4 är förmedeltida. 
Rester av trä och flätverk fanns bevarade. En 
planka från skede 7 hade inristade figurer — 
fyrfotadjur och människor som stilistiskt an
knyter till bilderna på Hedebymynt. Plankan 
var i sekundär användning och har på stilistiska 
grunder daterats till 900-talet och skede 7 till 
1000-talet. De äldre skedena kan därför förmo
das vara från 800- och tidigt 900-tal. Skiens hi
storia har alltså blivit åtskilliga hundra år äldre 
hur man än räknar. En inventering av stadens 
uppland i Telemarks dalar visar expansion av 
bygden med början under 500-talet, ökning un
der 800-talet och kulmen under 900-1100-
talet. För ekonomin viktiga verkar vara myr
malm och skiffer till brynstenar. Skiens upp
komst torde ha att göra med marknadsförandet 
av dessa råvaror. Exporten av s. k. Eidstorgs-
skifferbrynen har kunnat spåras både genom 
ortnamnsstudier och genom fynd på vikingati
da orter, som Hedeby, Fyrkat och Ärhus. I Är
hus förekommer sådana talrikt också i skikt 
från 1000- till 1200-talet. Även till England gick 
exporten, fynd från Thetford (800-1000-talet) 
och yngre platser som Yarmouth, Oxford, 
Northampton och Lynn. Importen kan där spå
ras till 1000-talet, ökar stadigt till 1200-talet och 
fortsätter genom hela medeltiden. 

Birgitta Hårdh ger ett preliminärt medde
lande om Foteviksprojektet. Foteviken är en 
mycket grund bukt vid Hammarsnäs i sydvästra 
Skåne. Vikens inre kan båtar endast nå via en 
smal inseglingsränna. På 1960-talet upptäckte 
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Esse Eriksson genom flygobservationer att det 
fanns rester av en uppenbarligen forntida spärr 
vid mynningen till denna — ett komplement till 
de 28 spärranläggningar man känner från det 
nutida Danmark. Mot bakgrunden av de 
skeppsfynd man där gjort i spärren vid inloppet 
till Roskildefjorden började danska arkeologer 
och amatördykare en undersökning också i Fo
teviken under ledning av Ole Crumlin Peder
sen. Det visade sig att också denna spärranlägg
ning delvis var uppbyggd av stenfyllda avsikt
ligt sänkta fartyg av vikingatida typer. Det först 
påträffade visade sig ha goda motsvarigheter i 
Skuldelev 3 och 5. 14 C-analys gav år 1040 (ka
librerat 1050 ±65 år). Skeppet kan betecknas 
som ett 12 m långt krigsfartyg. Ytterligare fyra 
vrak har konstaterats. 

Hårdh diskuterar om spärren tillkommit i 
samband med det slag som 1134 stod vid Fote
vik mellan den danske kungen Niels och Erik 
Emue. Saxo omnämner slaget som ett "pugna 

forensis" varmed han menar att det ägt rum i 
eller vid en handelsplats. 

1982 inleddes ett dansk-svenskt samarbete 
med avsikt att kartera spärren, bärga skepps
vrak och inventera bebyggelsen i närområdet. 
Under arbetet konstaterade man att spärren 
först enbart bestått av pålar och sten. I ett sena
re skede förbättrades den med stenfyllda skepp. 
Det yngre skedet torde ha infallit omkring 1100, 
det äldre 100 år tidigare. Inventeringen antyder 
att man under vikingatiden undvikit att bo i 
kustens omedelbara närhet på grund av den 
stora risken för överfall, spärranläggningen bör 
också tillkommit för att förhindra sådana. Av 
speciellt intresse är dock förekomsten av en 
kungsgård (Kungstorp) någon kilometer in
nanför viken. Där har ett svartjordslager kon
staterats som dock ännu inte avslöjat sina gåtor 
trots provundersökning. Till gården har varit 
knutet privilegiet att i Öresund jaga säl. 

Jan Peder Lamm 

Offa 42. Festschrift fiir Karl Kersten zum 75. 
Geburtstag. Red.: Michael Miiller-Wille och 
Kurt Schietzel. Karl Wachholtz Verlag. Neu
miinster 1985. 475 sid. ISBN 3-529-01242-4. 

Professor Karl Kersten, under många år chef 
för Landesmuseum, Schloss Gottorp (eller 
Gottorf, som det också kallas), i Schleswig, har 
fyllt 75 år och i samband därmed hyllats med 
att få sig tillägnad en årgång av tidskriften Offa. 
Det är egentligen ingen festskrift i den numera 
ofta förekommande form, som innebär att de 
olika förf. ålägges skriva sina artiklar så att de 
passar in i ett visst tema av särskilt intresse för 
festföremålet. Med tanke på Kerstens stora in
satser inom bronsåldersforskningen borde väl i 
så fall bidragen i första hand ha behandlat pro
blem med anknytning till denna period. I stället 
är det en helt vanlig, dock mycket tjock årgång 
av tidskriften med flertalet uppsatser handlan
de om stenåldern men även med belysning av 
andra ämnen och med en samling recensioner 
på slutet. Förutom uppgiften om att detta är en 

festskrift för Karl Kersten och ett fältmässigt 
foto av densamme är det endast den av K.-H. 
Willroth sammanställda inledande skriftför
teckningen, som klart upplyser om att denna 
volym är en ärebetygdse för Kersten. 

Alla dessa artiklar kan naturligtvis inte kom
menteras utförligt i en anmälan med begränsat 
textutrymme. Denna Offa-årgång inledes med 
en sedan länge bekant fyndplats, Duvensee i 
Holstein, där en ny boplats från äldre mesoli
tisk tid undersökts och resultaten nu framlägges 
av K. Bokelmann, F-R. Averdieck och H. Will-
komm. Det är i detta fall fråga om en ganska li
ten yta, där det funnits en öppen eldstad med 
talrika fynd spridda däromkring. Liksom i tidi
gare fynd från Duvensee fanns det även här has
selnötsskal, ehuru i betydligt mindre mängd 
och ej rostade som i förra fallet. I stället torde 
härden ha använts för tillagning av kött. Men 
här har också pågått annan verksamhet, vilket 
bl. a. framgår av talrika fynd av i regel triangu
lära mikroliter samt spån av sämre kvalitet. Bo
kelmann framför hypotesen att spänfragment 
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kan ha använts som verktyg vid retuschering av 
mikroliter. För att rätt förstå denna plats bör en 
större yta inkluderas i undersökningen. Säkert 
kommer Duvensee att snart åter dyka upp i lit
teraturen. 

Sönke Hartz har skrivit en uppsats, där han 
ställer frågan om Kongemose-kulturen är re
presenterad i Schleswig-Holstein. Efter en kort 
översikt och analys av tillgängligt material, som 
tyvärr inte ger så goda kronologiska hållpunk
ter, säges avslutningsvis att detta komplex har 
en så självständig prägel och så lokal begräns
ning (till Själland och Skåne) att det inte utan 
vidare kan jämföras med vad som finns i 
Schleswig-Holstein. 

En forskare med erfarenhet av megalitgra
var, Hans Hingst, bidrar med en katalog över 
undersökta och där så varit möjligt restaurera
de sådana gravar i Schleswig-Holstein. Ingo 
Clausen redogör för en samling neolitiska fynd
platser, som påträffades i samband med andra 
undersökningar vid Pioner See. 

Flera förf. påpekar bristen på modern forsk
ning rörande neolitisk flintteknologi. En av 
dessa är D. Meier, som analyserar ytinsamlade 
flintföremål från två fyndplatser i Holstein efler 
typologiska och metriska kriterier. Det gäller 
Hölle i Ostholstein och Ochsenkoppel i Dit-
marschen, som båda är stora lokaler med ett 
omfattande material och utan någon större in
blandning av äldre eller yngre artefakter. Yxor, 
spetsverktyg, spån, skrapor, sticklar m. m. från 
dessa två platser mätes på olika sätt och jämfö
res med varandra. Man kommer fram till att 
Hölle varit bebott från M N IV till slutet av M N 
V, medan Ochsenkoppel börjar redan i M N III 
men eljest är bebott samtidigt med Hölle. I lik
het med andra forskare finner Meier spånen 
särskilt ägnade för teknologiska och metriska 
studier. När det gäller råvarutillgången kan 
man dra den slutsatsen, att Ochsenkoppel varit 
sämre beställt och därför måst hushålla med 
flintan. Man kunde också göra sannolikt, att 
yxorna inte införskaffats utifrån utan tillverkats 
på ort och ställe. 

På 47 spån med olika slags retusch från den 
tidigneolitiska boplatsen Siggeneben-Siid, 
känd genom Jut ta Meurers-Balkes avhandling 
1983, har utförts en bruksspårsanalys (micro-
wear) av T. Schulte im Walde och U Strzoda. 

De kommer fram till att man genom en sådan 
undersökning i varje fall till viss d d kan bestäm
ma funktionen, dvs. att spånen använts för ar
bete med växtdelar, trä, läder, ben eller horn. 

I en kort artikel, författad av C. Hirte, kan 
man läsa om en undersökning i Lubeck, där en 
mellanneolitisk boplats påträffats. Större ut
rymme beredes en annan mellanneolitisk fynd
plats, Neukirchen-Bostholm. Förf. är många, 
men J. Meurers-Balke synes ha haft det största 
ansvaret för denna uppsats, i vilken man också 
noterar ett bidrag av B. Hulthén. Genom att 
granskas från olika synvinklar har Bostholm 
blivit mångsidigt belyst, och man kan därför 
säga, att denna undersökning som helhet är ett 
av de tyngre bidragen i Offa. 

F-R. Averdieck återkommer med en uppsats 
om arkeobotaniska undersökningar av boplats
lager från äldre och yngre stenålder i Bistoft. 
Intressant är ett inlägg av V. Arnold om en bo
plats från sen enkelgravskultur och övergången 
till senneolitikum vid Gross-Waabs i Rends-
burg-Eckernförde. Det gäller en yta med två 
fyndkoncentrationer, där man har arbetat med 
framställning av yxor och dolkblad och där 
man finner spår av olika slags bearbetnings
teknik. 

Först med K.-H. Willroths artikel om den 
äldre nordiska bronsålderns mejslar finner vi 
en nära anknytning till Karl Kerstens forskar-
gärning. Willroth inleder sin uppsats med på
pekandet att det nu är 50 år sedan Kerstens 
doktorsavhandling med titeln Zur älteren nordi
schen Bronzezeit (1935) utkom, och han konstate
rar att resultaten i stort sett står sig än i dag, na
turligtvis med vissa modifikationer. Redan 
1935 var det Kerstens avsikt att framlägga en 
sammanfattande bearbetning av det stora nor
diska bronsåldersmaterialet. Som vi vet kom 
det av olika skäl att dröja innan insamlingsar
betet kunde komma igång. När detta skedde 
bestämdes det att man, dvs. Ekkehard Aner och 
Karl Kersten, skulle gå igenom och publicera 
det danska och angränsande tyska materialet 
enligt en noga genomtänkt metod. Egentligen 
hade man velat ha med också de svenska brons
åldersfynden, men den uppgiften blev i stället 
anförtrodd Andreas Oldeberg på Statens histo
riska museum i Stockholm. Framför allt det 
danska materialet visade sig vara överväldigan-
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de stort, och publiceringen kom därför att kräva 
långvarigt arbete och ett flertal stora volymer, 
som blev av yppersta kvalitet. Kersten har se
dan länge lämnats ensam med den maktpålig-
gande uppgiften, och den har ännu inte förts 
helt i hamn. 

I huvudsak genom det av Aner och Kersten 
publicerade materialet och med hjälp även av 
Oldebergs stora bokverk i två delar från 1974 
och 1976 har Willroth kunnat ta fram en serie 
mejslar för behandling. Med mejsel menar han 
alla former med smal egg, och han skiljer mel
lan kant-, avsats- och holkmejslar. Dessa olika 
former gås systematiskt igenom med kartering, 
som visar spridningen i det nordiska området. 

Ole Harck skriver om submarina undersök
ningar och fynd i Schleswig-Holstein. Han in
leder med att omtala att betingelserna för ma
rinarkeologiska undersökningar visserligen är 
gynnsamma i Östersjö-delen av området men 
att det ändå varit förbundet med stora svårighe
ter att få genomföra sådana projekt. Inspirera
de av verksamheten i framför allt Danmark be
slöt man sig dock 1978 för att bilda ett för tyska 
arkeologer och sportdykare gemensamt arbets-
forum. Man intresserade sportdykarna för ar
keologi och förberedde dem för sina uppgifter 
genom undervisning. Det hela började mycket 
lovande, och 1978—79 lyckades dykarna lokali
sera flera hittills okända fyndplatser, vartill 
kommer att det kunde göras efterundersök-
ningar på vissa redan kända platser. 

Men tyvärr blev det sedan ingen effektiv fort

sättning på det entusiastiskt igångsatta projek
tet, och 1982 fann man det inte längre menings
fullt att fortsätta samarbetet. Ole Harck redo
gör i sin artikel för vad man hann med under de 
intensiva åren. Det framgår därav att under
sökningarna resulterade i material från neoli
tisk tid samt olika avsnitt av medeltiden och ti
den framöver in i 1700-talet. Harck påminner 
om att Karl Kersten faktiskt var en av anstiftar
na till marinarkeologin i Schleswig-Holstein. 

Den sista artikeln är författad av H.E. Muller 
och handlar om uppmätning av Stolper See, i 
vars södra del det visade sig finnas en förhöj
ning ( "Turmhugd" ) , som ligger ca 1,8 m un
der vattenytan och som bedömes vara en glaci-
fluvial bildning. 

Av denna för de enskilda inläggen kortfatta
de presentation framgår inte bara, att det 
främst rör sig om ämnen med anknytning till 
stenåldern utan även att man i flera fall ser spån 
som en tidigare ej fullt utnyttjad forskningspo
tential. Man vill fåsta uppmärksamheten vid 
de möjligheter, som ligger förborgade i spån-
materialet såväl för mesolitisk som neolitisk tid. 
För den senare påpekas hur mycket det överhu
vud är kvar att göra beträffande flintartefakter-
na, om de studeras med sikte på teknologiska 
och metriska kriterier. 

Märta Strömberg 
Lunds universitets historiska museum 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Gundela Lindman, Förhistoriska aggressionsstruktu
rer i det västsvenska hndskapet. Gotarc. Series B. 
Gothenburg Archaeological Theses No 2. 1985. 

Det förefaller vara en allmän mänsklig egen
skap att ständigt uppfinna nya och allt effekti
vare vapen. Fornfynd och fornlämningar visar 
tydligt att aggressionen varit ett väsentligt in
slag i tillvaron. Systematiskt studium av dessa 
material ur olika aspekter bör ge inblickar i 
grundläggande sidor av mänskligt beteende i 
ett långt tidsperspektiv. 

G u n d d a Lindman vill med sin avhandling 
diskutera hur aggression i förhistorisk tid kan 
spåras via det arkeologiska materialet och vad 
som kan utläsas ur detta om mänskligt aggres
sivt beteende. Begreppet aggression används 
här i betydelsen kollektivt fysiskt våld som är 
planerat och organiserat och som sker mellan 
grupper av människor. Aggressionens upp
komst har ofta förknippats med brist eller 
knapphet på resurser. Här framförs istället te
sen att aggressionen utgår från de resursrika. 
Det är dessa som har de materiella möjligheter-
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na att hota sin omgivning. 
Arbetets syfte sammanfattas i tre punkter: 
1. Att pröva teorin om de resursrikas aggres

sion i ett arkeologiskt material. 
2. Att etablera ett fungerande kriterium för 

vad som kan ha utgjort vapen i ett stenålders-
material. 

3. Att undersöka gränsbildningar i förhål
lande till aggression. 

Inledningsvis presenteras några uppfattningar 
om den mänskliga aggressionen, som varit för
härskande inom olika discipliner såsom etologi, 
sociobiologi, kulturgeografi, nationalekonomi, 
etnografi och socialantropologi. Genomgång
en, som dock präglas av en viss slumpmässig
het, är kortfattad men ger inblickar i en omfat
tande och mångfasetterad diskussion. Olika 
teoretiska utgångspunkter refereras som t. ex. 
aggressionens roll för överlevnaden eller krigets 
eventuella nytta för samhället. Utan att det ut
trycks explicit förefaller det som om etologiska 
och sociobiologiska synsätt i hög grad påverkat 
den följande analysen och tolkningen. 

Författaren framhåller att den arkeologiska 
forskningen kring krig och fred i huvudsak kon
centrerat sig kring studier av vapen och forn
borgar och att det främsta syftet varit klassifice
ring, datering och funktionsbestämning. I den 
arkeologiska litteraturen möter vi ofta, enligt 
författaren, obestyrkta påståenden om aggres
sion och orostider utan att dessa prövas närma
re. Det är riktigt att en stor del av den arkeolog
iska litteraturen ser ut så men för den skull får 
man inte glömma att det även finns arbeten 
som ingående diskuterar dessa frågor. 

Den tes som författaren vill pröva är alltså 
om det finns ett samband mellan goda resurser 
och aggression. Frågan är då vilka områden 
som uppfattas som resursrika i ett förhistoriskt 
sammanhang, samt vilka möjligheter vi har att 
fastställa dessa idag. 

Undersökningsområdet är vidsträckt och 
omfattar Bohuslän, Halland samt delar av Väs
tergötland och Dalsland. En karta, fig. 10, visar 
tämligen schematiskt de områden som antas ha 
rika och stabila resurser. Dessa anges som en ca 
10 km bred remsa längs kusten och inre vat
tendrag. Tanken är att jakt och fiske är basen 
för ekonomin förhistorien igenom i dessa områ
den. Brukningsbar jord och bete är mer jämnt 

fördelade över undersökningsområdet och an
vänds därför inte här för att definiera resursrika 
områden. 

En jämförelse med Sahlströms jordartskarta 
(1947) visar emellertid att det här aktuella om
rådet är starkt varierat. Beskrivningen som an
ger ett landskap med starkt uppsplittrad åker
mark mellan urberg utgår från Bohuslän och 
stämmer också bra med förhållandena där. 
Halland däremot, särskilt Laholmsslätten, är 
idag en fullåkersbygd. Dess sydliga delar har 
lätta jordarter med ett inte obetydligt inslag av 
kalk, något som brukar uppfattas som en viktig 
lokaliseringsfaktor för bosättning. Bohusläns 
långa kuststräcka gör också att kustnäringarna 
kan antas ha haft mycket större betydelse här än 
längre söderut, i Halland. Det kan alltså hävdas 
att de norra och södra delarna av undersök
ningsområdet skiljer sig markant från varandra 
och att de inte kan behandlas lika när det gäller 
frågan om vilka resurser som haft betydelse i 
förhistorisk tid. Även om jordbruksmark inte är 
avgörande lokaliseringsfaktor i norra Bohuslän 
kan den ha varit det i södra Halland. 

Sedan de resursrika områdena avgränsats 
blir nästa steg i undersökningen att påvisa vilka 
områden som varit bebodda under olika delar 
av förhistorien. Genom tre kartor, fig. 11, 12 och 
13, vill författaren visa att bosättningen under 
hela förhistorien var jämnt spridd över i stort 
sett hela undersökningsområdet. Kartorna fig. 
11 och 12 är exempel på något som jag uppfattar 
som en metodisk svaghet i arbetet, nämligen att 
bevisföringen genomförs med små kartutsnitt 
över olika delar av det stora undersökningsom
rådet. En motivering för val av det ena eller 
andra området hade varit önskvärd. Materialet 
är också litet i sig och för en övertygande argu
mentation borde betydligt större områden ha 
presenterats. Alternativt kunde man tänka sig 
att ha ett och samma kärnområde som stude
rats intensivt och som fått ge grund för hypote
ser som sedan prövats i hela undersökningsom
rådet. Detta växlande från område till område 
kan lätt ge intrycket att det är just här materi
alet ger en bild som stämmer med de teser som 
förs fram. 

Fig. 11 visar utbredningen av skivyxor från 
13 sockar i mellersta Bohuslän. Kartan visar 
yxorna samt 50-meterskurvan som kan antas 
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ha varit relevant som strandlinje i mesolitikum. 
Här framgår enligt författaren att man i mesoli
tisk tid spritt sig över alla delar av landskapet, 
såväl i kust- som i inlandsområdet. Detta kan 
inte vara riktigt. Istället är det tydligt att yxorna 
har anknytning till dåtida kustområden. Knap
past någon enda yxa av dem som presenteras 
här har hittats mer än 2 km från 50-meterskur
van (kusten?). Det blir en logisk motsägelse här. 
Yxorna ligger alla kustnära, i områden som tidi
gare definierats som resursrika. Att sedan kust
linjen förskjutits utåt, och med den också det re-
sursrika stråket, kan ju inte användas som argu
ment för att yxorna finns utbredda också i 
inlandet. 

Fig. 13, som är en karta sammanställd av Hy
enstrand efter resultat från fornminnesinvente
ringen, tas upp som indikator för bebyggelsens 
utbredning under järnålder. Kartan visar alla 
slag av förhistoriska gravar i Bohuslän och frå
gan är väl vilket bevisvärde den har i detta sam
manhang. Författaren vill med detta material 
fastslå att hela undersökningsområdet, alltså 
Västsverige varit bebott och utnyttjat under 
forntidens olika tidsperioder. Bebyggelsen har 
inte enbart legat vid kusten eller vid de större 
vattendragen. 

J ag frågar mig nu om man verkligen kan dra 
de slutsatser författaren gör på grundval av det 
presenterade materialet. En kronologisk skikt
ning av alla fornlämningar bör ge äldre stenål
der halvvägs in i landskapet, yngre stenålder 
längre utåt kusten. Gradvis landnam senare 
inåt landet manifesteras av bl. a. järnåldersgra
var i skogstrakterna. Om analysen sedan kon
centreras på ett par föremålsgrupper från en 
begränsad del av yngre stenålder är det ju inte 
så konstigt att dessa hamnar likartat. Samma 
invändning gäller även figurerna 40 och 41. 

För vidare analys av aggressionsbenägna 
områden studeras vapnens utbredning. Här 
blir en väsentlig fråga vad som är vapen, särskilt 
hur vapen kan urskiljas i ett stenåldersmaterial. 
Enligt författarens definition är ett vapen ett fö
remål som är utvalt eller tillverkat, som har stic
kande, skärande, krossande eller huggande 
funktion och som är avsett för att döda männi
skor. Vapen antas också ha en funktion som 
symbol för en maktpersons inflytande och ställ
ning. Därför bör vapnet, förutom att vara effek

tivt också kunna väcka beundran. Ett kriterium 
för vapen kan då vara att det är omsorgsfullt ut
arbetat, ett annat att det är sällsynt. 

Sidorna 76—82 upptar en förteckning över 
projektiler funna i anslutning till rester av djur 
eller människor. Exemplen är hämtade från 
Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Stor
britannien, Sverige, Tyskland, USA och Öster
rike. En motivering till den geografiska av
gränsningen hade varit bra. Courtin 1984 som 
det i övrigt refereras till i avhandlingen, har 
t. ex. flera exempel på skottskador i människo
skelett från Främre Orienten. Materialet stö
der, säger författaren, uppfattningen att strids-
pilspetsar ägnats större omsorg än jaktpilspet
sar. Inget djur har skjutits med en bronsspets. 
Det finns talrika exempel på att människor 
skjutits med välhuggna flintpilar, med pilar av 
olikfärgad skiffer eller med bronspilar. Detta 
gäller emellertid skelett yngre än mesolitikum. 
Djurmaterial med skottskador, otvetydigt date
rat till neolitikum är sällsynt. Två salar med 
benharpuner finns redovisade. 

Det stora materialet djur med skelettskador 
av pilar stammar från paleolitikum och mesoli
tikum. Här tycker jag nog att man kan hitta 
exempel på mycket väl utförda spetsar t. ex. i 
renskeletten i Stellmoor. Den förmodligen mest 
tidskrävande spetstypen att framställa i äldre 
stenålder är den s. k. fågelpilen. Det finns flera 
ex. av denna komplicerade artefakttyp i djur-
skelett. Människoskelett från samma tid är ska
dade med trapetsmikroliter, tvärpilar o. dyl. 

Man kan antingen hävda att materialet djur-
ben från neolitikum/bronsålder är för litet för 
att belysa frågan eller också visar det samlade 
materialet på avgörande förändringar från äld
re till yngre stenålder. Jakten har minskat i be
tydelse medan aggressionen mellan människor 
ökat. 

I det västsvenska materialet finns två katego
rier pilspetsar som enligt ovannämnda kriterier 
definieras som stridspilspetsar: en äldre spån-
pilsgrupp och en yngre grupp ythuggna pil
spetsar. Dessa utmärks av symmetrisk form och 
konsekvent genomförd retuschering. Symme
tri är naturligtvis inte bara något som kan upp
fattas som vackert hos en pilspets. Symmetrin 
är viktig för att spetsen ska vara effektiv. Ju mer 
symmetrisk den är, desto lättare är det för skyt-
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ten att beräkna pilens bana. För en jägare är ef
fektivajaktvapen en livsnödvändighet. Den på
tagliga strävan att ge pilen ett symmetriskt tvär
snitt som präglar spetsar av C- och framför allt 
av D-typ kan förmodligen förklaras funktio
nellt. Det är emellertid riktigt att spetsar av de 
två kategorier som författaren ser som stridspi
lar, hittats i människoskelett. Detta framgår av 
det komparativa materialet. 

Antagandet att omsorgsfullt utarbetade 
spetsar är stridspilspetsar och att mindre om
sorgsfullt bearbetade använts för jakt prövas ge
nom analys av fyndplatserna. Förväntningen 
är att stridspilspetsarna ska ha påträffats utan
för jaktområdena. Fig. 20 visar utbredningen 
av väl retuscherade tångepilspetsar och enklare 
sådana i Göteborgsområdet. Kartan visar, sä
ger författaren, att de finast utarbetade spetsar
na ligger direkt vid kusten och de enklare läng
re in i landet. Kartan visar nivåkurvan 20 m 
ö.h. 

Det är helt klart att förhållandena angående 
strandlinjenivåerna i Västsverige är ytterst 
komplicerade. Det är också, som framhålls i av
handlingen, svårt att datera pilspetsar i väst
svenskt material. De s. k. stridspilspetsarna är 
ändå av former som normalt förs till mellan-
och senneolitikum. Nivån 20 m över havet an
ges ha varit strandlinje under tre olika perioder 
i förhistorisk tid, ca 7750, 6000 och 4000 f. Kr. 
Sammanställningen av de väl bearbetade spet
sarna och denna nivå förefaller minst sagt god
tycklig, särskilt som det hävdas att kartan visar 
hur omsorgsfullt bearbetade spånpilspetsar fö
rekommer ytterst i havsbandet och på små öar. 
Strandlinjen har troligen legat några meter läg
re under MN. Med den grova karteringsmetod 
som här tillämpats, är det svårt att dra några 
exaktare slutsatser om spetsarnas förhållande 
till nivå. 

I varje fall tycks det dock som om de välhugg-
na spetsarna håller sig till vissa bestämda nivå
er. Är det då inte ett rimligt antagande att dessa 
pilar först och främst visar aktiviteter vid stran
den, eller i en bestämd zon på viss nivå över ha
vet, under ett begränsat tidsskede? 

Aggressionen anses ha varit knuten till vissa 
bestämda områden. Här har de människor 
bott, som haft tillgång till de bästa resurserna, 
och också vetat att försvara dem. Sådana "agg-

ressionshärdar" bestäms genom förekomsten 
av ythuggna pilspetsar av senneolitisk typ. På 
fig. 49 visas dessa inringade med cirklar, som 
anger "aggressionshärdarna". De är ganska 
godtyckligt utlagda och dessutom så generöst 
att större delen av det landskap som markeras 
av fornlämningar och fornfynd kommer med. 

När aggressionshärdarna etablerats utifrån 
de ythyggna spetsarna blir nästa steg att testa 
dem. Detta sker genom att bronsvapnens ut
bredning analyseras, fig. 51. s. 129. Bronsvap
nen uppträder enl. författaren till 90% inom el
ler i omedelbar närhet till en aggressionshärd. 
Detta visar att aggressionshärdarna är desam
ma i senneolitikum och bronsålder. Eftersom 
aggressionshärdarna är så grovt utlagda vore 
något annat inte att vänta. Med den skala kar
torna har blir avståndet mellan bronsvapnet " i 
omedelbar närhet till aggressionshärden" och 
den pilspets som härden bestämts utifrån kan
ske 10 km. Är det då fråga om rumsligt sam
band? Bronsvapnen är få och nya fynd kan änd
ra bilden radikalt. Det material som redovisas 
är också långt ifrån fullständigt. 

Det är också på sin plats att fundera över vad 
prickarna på kartorna egentligen betyder. 
Bronsvapnen kommer i stor utsträckning från 
gravar och depåfynd. Gravar har i bronsåldern 
gärna anlagts på höjder. Depåfynden hittas ofta 
i oländig terräng, t. ex. i mossar på avstånd från 
bebyggelsen. Aggressionen borde väl vara knu
ten främst till de platser där man bott? 

O m man närmare analyserar de områden 
som särskilt angivits som präglade av aggres
sion, finner man att de flesta andra fyndkatego
rier från senneolitikum/bronsålder också är 
starkt företrädda där. I de s. k. aggressionsom
rådena finns tecken på välstånd och status. Med 
en så pass grov kartering som den här företagna 
får man helt enkelt fram de centrala bebyggel
seområdena. Bevisföringen riskerar att gå i cir
kel. Områden med de bästa resurserna har den 
tätaste befolkningen. Här finns också möjlighe
ter att investera överskottet i status, guld, bron
ser, fina gravar. En hel del av de förhistoriska 
statusföremålen är just vapen. 

Härefter prövas om gränser mellan aggres
sionshärdar kan identifieras. Detta görs med 
hjälp av hällristningar. Tanken är att man på 
ristningarna avbildar sådant som var viktigt. I 
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ett krigiskt område avbildar man stridsscener 
och vapen, i ett fredligare sinnat samhälle visar 
man hellre jaktscener. Det låter rimligt. Förfat
taren tänker sig hypotetiskt att vi inom och i an
slutning till aggressionshärdarna, så som de ti
digare definierats, ska hitta stridsscenerna me
dan jaktscener bör förekomma i ett bälte mellan 
dessa, i gränsområdena eller neutrala zoner 
mellan aggressionszonerna. Hypotesen prövas 
inom det hällristningsrikaste området i mellers
ta och norra Bohuslän. 

Det visar sig att strids- och vapenristningar 
mycket riktigt i flera fall finns i anslutning till 
aggressionsområdena. Frågan är igen bara om 
en enda ythuggen pilspets räcker för att definie
ra områden med särskilt stark aggression? För 
övrigt kan tidsavståndet mellan pilspetsarna 
och ristningarna vara avsevärt. 

Fig. 59 presenterar bara halva det undersök
ta området. Tanums socken redovisas inte. Vi 
får nöja oss med upplysningen att resultatet var 
likartat där. Materialet som redovisas är litet — 
antalet stridsscener är 3. Med Tanum hade vi 
enl. tabellen s. 142 fått ytterligare 7. Man med 
vapen förekommer 5 gånger i det material som 
kartan visar. I Tanum har detta registrerats 27 
gånger. Undersökningen är intressant, resulta
tet stämmer mycket väl med hypotesen. Synd 
bara att vi inte kunde få det bekräftat med ett 
större material. 

Den sista delen av undersökningen gäller 
landskapsanvändning ur aggressionens synvin
kel. Här gör förf. en intensivundersökning av 
ön Orust. På ön har tidigare tre aggressionsom
råden urskiljts. Det kan förväntas att kringbo
ende påverkas i ett område med starkt aggressi
va grupperingar. 

Undersökningen på Orust behandlar bo
platslägen i förhållande till resvägar och topo
grafi. Ett 800 m brett bälte tvärs över ön har kar
terats. I detta bälte har 38 boplatsindikationer 
fastslagits. Undersökningen visar, som man 
kunde vänta enstaka boplatser i avsides belägna 
områden och den stora massan boplatser på de 
lättillgängligaste platserna i landskapet. 

Slutligen har ett mindre område utvalts för 
intensivstudier. Inom detta har platser, lämpli
ga för defensiv bosättning utvalts och provgräv
ningar har genomförts här. Det är ett metodiskt 
intressant grepp att studera ett landskap på det

ta sätt. Ändå frågar jag mig vilket resultat un
dersökningen egentligen gav. På s. 155 diskute
ras värdet av slagen flinta som boplatsindika
tion. Dateringsproblemen är stora. Det är 
sannolikt att boplatsindikationerna på fig. 
69—70 stammar från högst olika tidpunkter 
och att lokaliseringen likaså styrts av helt olika 
faktorer i t. ex. mesolitikum, bronsålder — och 
varför inte järnålder. Författaren tolkar bosätt
ningar på otillgängliga platser som ett resultat 
av aggression. Andra tolkningar bör dock över
vägas. Kan inte dessa platser visa spår av t. ex. 
säterbruk, utmarksbeten eller platser där man 
samlat vinterfoder? Boplatsindikationerna kan 
stamma från järnålder, medeltid eller senare? 
Tre av de fyra testområdena har ju utnyttjats 
som torpbebyggelse i senare tid. 

Avhandlingens tes är alltså att aggressionen 
utgår från de resursrika. Författaren utgår från 
att vapnen i det arkeologiska materialet repre
senterar aggressionen hos en grupp som helhet, 
en aggression som är vänd utåt. Detta borde ha 
diskuterats närmare. Eftersom en egenskap hos 
vapnen — enligt definitionen i arbetet — är att 
de ska vara vackra och väcka beundran, kunde 
man ju också tänka sig att ledande personer 
med hjälp av vapnen hävdat sin status och i förs
ta hand hållit medlemmarna av sin egen grupp 
på plats. Aggressionen borde tydligare ha satts 
in i ett sammanhang. Det går inte att frikoppla 
en analys av aggressionen från något slags hy
potes eller modell av samhället och dess utveck
ling. Detta blir särskilt tydligt då resultaten från 
senneolitikum/bronsålder relateras till såväl 
mesolitikum som järnålder. Orusts fornborgar 
läggs t. ex. in på en karta med bronsålderns 
strandlinje och deras förhållande till "aggres
sionshärdar" (definierade av flintpilspetsar) 
diskuteras. 

Tanken på förändringen av aggressionen i ett 
tidsperspektiv berörs i bokens avslutande kapi
tel. Denna tanke borde ha fått påverka diskus
sionen om det arkeologiska materialet. 

Fornborgarna, tillsammans med andra stor-
skaliga anläggningar t. ex. spärranläggningar i 
vattenlederna, de äldsta daterade till yngre ro
merskjärnålder, kan ses som tecken på föränd
ringar i aggressionen liksom seden att börja be
grava personer med omsorgsfullt utarbetade 
stridsyxor drygt 3000 år tidigare signalerar en 
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förändring i attityden till aggression som natur
ligtvis bör ses i samband med ekonomiska, tek
niska och sociala variationer. 

Boken behandlar ett intressant och väsentligt 
tema, den är välskriven och författaren visar en 
sympatisk strävan att ständigt pröva sina hypo
teser med nytt material. Den präglas av många 

goda intentioner och intressanta uppslag. Ty
värr genomförs de oftast inte på ett övertygande 
sätt. 

Birgitta Hårdh 
Lunds universitets historiska museum 

Kraftstorg 1, 223 50 Lund 

David M. Wilson, Anglo-Saxon art from the seventh 
century to the Norman conquest. London 1984. ISBN 
0-500-23392-6. 

Utviklingen av angdsaksisk arkeologi og 
kunstarkeologi er gått frem med stormskritt de 
siste ti-femten år, takket vaere en rekke forskeres 
innsats, både enkeltvis og i prosjektgrupper. I 
denne utviklingen har David M. Wilson stått 
sentralt. Det er derfor gleddig at han har skre
vet den farste syntesen över angdsaksisk kunst 
etter Thomas D. Kendricks banebrytende ar
beider fra 1938 og 1949. 

Anglo-Saxon Art omfatter materiale fra mer 
enn fire sekler og de fleste kunstneriske media, 
fra enkel dekor til ikonografisk rikholdige illu
strasjoner, og fra perfekte gullsmedarbeider i 
Sutton Hoo til nokså enkel anglo-skandinavisk 
steinskulptur i Yorkshire. Med forbilledlig klar
het gir Wilson en översikt över dette mangfaset-
terte materialet. Det er sjelden å få en populaer-
vitenskapdig bok som både har presis informa
sjon om det enkelte verk, avveining av viten
skapelig diskusjon, og dessuten understreking 
av problemene ved datering, attribusjon og la
kuner i materialet. Illustrasjonene er viktige 
hjelpemidler; Wilsons utvalg er upåklagdig og 
kvaliteten av fargereproduksjonene utmerket 
(mens endel svart/hvitt illustrasjoner er blitt for 
märke). 

Wilson bruker stilutviklingen for å binde 
sammen det heterogene materialet. Dette åp-
ner for droftdsen av en rekke intressante pro
blem som f. eks. forholdet til andre områders 
kunst, regionale undergrupper, verksteds-
sparsmål, osv. Det er flere konklusjoner man 
kan vaere uenig i. For eksempel kan ikke mero-

vingisk kunst avskrives som " p o o r s t u f f (s. 61, 
132); i tillegg til dårlig representativitet i hva 
som er bevart (mutatis mutandis tilsvarende 
det sydengelske materialet fra samme periode), 
motsies påstanden av den gode kvaliteten i 
f. eks. Luxeuilskolens manuskripten Utsagnet 
at 'forst på 900-tallet oppnås en gjennomfort 
sikker figurfremstilling' i angdsaksisk skulptur 
(s. 27) motsies av de eldre, heyt utviklete figur-
fremstillingene fra Nordengland (fig. 65—93). 
Et uheldig hugskott er forsoket på å omdatere 
det fine, tidlig-romanske penneskrinet i British 
Museum til 900-tallet med begrunndsen av dy
retinne i lovekjeften'på mange måter ligner. . . 
skandinaviske gripedyr' (s. 160, fig. 198). 

Det er irriterende når Harley MS.603, kopi
en etter Utrechtpsalteriet og utgångspunkt for 
en av de mest interessante stilretninger i eng
elsk 1000-talls kunst avskrives med ordene: 
" the gestures are wild and the draperies wil-
d e r " (s. 183). Manuskriptet hadde fortjent en 
bedre, karakteriserende, beskrivelse. 

Derimot har det kildne sporsmålet om for
holdet mellom engelsk, irsk, skotsk og piktisk 
kunst fått en balanser! behandling i lys av fore
liggende publikasjoner. Fordi kildematerialet 
er lakunepreget, vil nok attribusjonene av ma-
nuskripter og impulser også i fremtiden vaere 
emne for diskusjon. Men denne anmdder er 
enig i Wilsons generdle konklusjon at den irske 
kunstens betydning for andre geografiske om
råder har vaert tildels sterkt overvurdert (s. 130). 
Det gjelder også skandinavisk vikingtid. 

Som det fremgår, gjelder innvendingene de
taljer i boken. Långt viktigere er de positive si-
dene. Wilson har lagt hovedvekten av tekst og 
bilder på den tidlige perioden, 6—800-tallet. 
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Dette er neppe tilfeldig. Nye funn og nye studi
er har satt materialet fra disse århundrene i 
sentrum av forskningsinteressen. Det gjelder 
ikke bare England; også på kontinentet og i 
Skandinavia ser man i ekende grad spesielt 700-
tallet som en tid da den romano-germanske 
kunsttradisjonen ble erstattet med nye ut-
trykksformer. I denne prosessen spilte England 
en ledende rolle. Her skaptes på 600- og 700-
tallet en saerpreget humanisme innen alle 
kunstarter. Wilson argumenterer overbevisen
de for innflytdsene fra Rom, det samtidige og 
antikke såvel som Det Nye, under henvisning til 
de skrevne kildene og kunsthistoriske og arkeo
logiske undersökelser. Som på kontinentet, ble 
romersk bygningsdekor gjenbrukt, (ogdet sam
me ble sarkofager: Beda om St. Ethdreda) . 
Men det som er spesielt for England, er omset
tingen av antikke og samtidige mediterrane for
bilder til en stedegen klassisisme av hay kunst-
nerisk kvalitet. Saerlig opplysende i denne sam-
menhengen er korset i Ruthwell kirke, 
Dumfries, et av de mest imponerende skulptur
verk fra tidlig midddalder. En rik kristen iko
nografi i de fortellende fremstillingene er kom-
binert med den angdsaksiske versjonen av dyr 
og fugler i vinranke, og det hele er omgitt av 
runeinnskriften som gengir hovedinnholdet i 
" T h e D r e a m o f t h e Rood", et av de sentralean-
gelsaksiske dikt. 

Engelsk kunstarkeologi har godt innarbeidet 
den treddte, kritiske förklaringsmodellen som 
skiller mellom kronologisk, regional og person
lig stil. Wilson anvender den systematisk i draf-
telsen av skulpturen. Illustrerende er f.eks. 
sammenstillingen av fragmentene frajedburgh 
i Roxburghshire (nåv. Skotland) og Croft i 
Yorkshire (fig. 58, 59). Identisk motiv, dyr og 
fugler i vinranke, men vesensforskjellige i utfe-
relsen. Jedburgh er klassiserende moddlert, le
vende naturnaer i gjengivdsen; Croft er deri
mot i flått rdieff, med overflatemonstring og 

proporsjonsendringer. Og Wilson stiller det 
stadig tilbakevendende spörsmålet: skyldes for-
skjellene tid, sted eller håndverksmessig dyk-
tighet? 

Fra Sorengland er det med enkelte, viktige 
unntak bevart få kvalitetsarbeider for midten 
av 900-tallet. Broderiene fra St. Cuthberts re
likvarium (sannsynligvis c. 934) og benedictio-
nalet til /Ethelwold av Winchester (963-985) 
står som portalverk til den nye blomstringsperi-
oden i angdsaksisk kunst. Nå med sentrum i 
Sorengland og med utgångspunkt i den refor-
merte kirken. Tross innflytdser fra senkaro-
lingisk kunst, er det igjen den selvstendige angd
saksiske tolkning og innovasjonsevne som pre-
ger produksjonen innen samtlige media. 
Spesielt opplysende er den sammenhengende 
rekken av sarengdske manuskripter frem til og 
förbi 1066. Både ikonografisk og stilistisk er 
angdsaksisk illuminasjon nyskapende. Spesielt 
de friere illustrasjonene, som til psalteriene og 
Caedmon, demonstrerer den vidtfavnende hu
manismen i engelsk kunst. De skandinavisme-
ne som finnes i dette miljaet er fö og uten betyd
ning for helheten, og Wilson gir dem en over-
ensstemmende kortfattet behandling. 

Angdsaksisk kunst er en av de store händel
ser i nordalpin midddalder. Også forsknings-
messig er det en god tradisjon for kritisk under
sökelse, og Wilsons presisering av problemstil-
linger og henvisninger til aktuelle forsknings
resultat gjar Anglo-Saxon Art til et populaerviten-
skapdig forbiide. Men Wilsons vesentlige for-
tjeneste ligger i presentasjonen av verk som be
lyser bredden, mangfoldet og den kunstneriske 
kvaliteten. Ved dette, gjer han angdsaksisk 
kunst levende for den laerde og både levende og 
tilgjengelig for den lege. 

Signe Horn Fuglesang 
Lyder Sägens gate 23 

N-0358 Oslo 
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Spor — forntidsnytt fra Midt-Norge. Nr. 1, 1986. 
Red. Kari Staren Binns & Gunnar Holt, U N I T 
Museet, Trondheim. 36 s., figs., refs. 

Arkeo, Fra haug og hedni, Nicobay, Ottar. . . Den se
naste heter Spor och har utkommit med sitt förs
ta nummer från U N I T Museet i Trondheim, 
som till nyligen hette De Konglige Videnska-
bernes Selskab, Museet. 

Avsikten är att Spor skall handla om arkeologi 
i U N I T Museets distrikt. Det är från Romsdal 
till Helgdand, eller annorlunda uttryckt, från 
Vestlandets dalbottnar till polcirkeln och från 
Nordsjöbottnen till trädlöst högfjäll. 

Premiärnumret innehåller fyra artiklar om 
mesoliticum i olika delar av museidistriktet av 
Hein B. Bjerck, Kristian Pettersen och Lil Gus
tafson. Därtill en artikel om det paleolitiska och 
kontinentala perspektivet på Norges äldsta be
folkning av Arne B. Johansen och en del blan
dat småplock. Det är ingen tillfällighet att mu
seet valt att presentera en forskningsspecialitet 
för delar av sin personal, som de senaste åren 
haft tillfälle att genomföra omfattande, projekt-
organiserade fältarbeten avseende just stenål
dern. 

Den stenålder som presenteras och populari
seras handlar om resurser och miljö. Den hand
lar om hur resurser utnyttjas och om hur män
niskor anpassar sig till miljön. Som förebild för 
beskrivningar och tolkningar har använts den 
harmoniska modell för jägare-samlaresamhäl
len, som konstruerats av eller i varje fall slag
kraftigt argumenterats för av Richard Lee (Man 
the Hunter) och Marshal Sahlins (Stone Age Econo
mics). Inom nordisk arkeologi är den mest lätt
lästa versionen Bo Gräslunds artikel i Fornvännen 
1974:1. Denna stenåldersbild används norma
tivt. Den framhålls som exempel för nutiden: 
Det var bättre förr, nutidsmänniskan lever ett 
oförståndigt liv. 

Arne B. Johansen tecknar i sin artikel ett 
genetiskt, biologiskt och ekologiskt 4 miljoner 

år långt perspektiv. Den normativa synen på 
den harmoniska stenåldersmodellen låter han 
ta formen av en fråga: "Började vi fel för 4 mil
joner år sedan?" Frågan går naturligtvis inte 
att svara på. Frågan är kanske till och med fel
ställd i Arne B. Johansens kontext. I ett långt 
och grovt tillyxat perspektiv är kanske hans 
sociobiologiska synsätt intressant, för att förstå 
enskilda samhällen och samhällsprocesser i li
ten skala och ett kort tidsperspektiv är det otill
räckligt. Det förmår inte fånga den variations
rikedom och nyansering, som människor upp
visar i sitt kulturella handlande. 

Det är alltså ingen slätstruken stenålder, som 
presenteras i Spor 1. Den innehåller en vilja att 
påverka läsarna, inte bara att underhålla och 
informera. 

Det är emellertid en tidsbunden stenålder. 
Artiklarna är skrivna av unga arkeologer, som 
har fått sin stenåldersbild och arkeologisyn for
mad under 1970-talet. Tidigare såg man på 
stenåldern på andra sätt, och idag rör sig forsk
ningsfronten redan i andra banor. Idéer kom
mer och går. 

Den publik, som endast följer arkeologin på 
avstånd genom populärvetenskaplig läsning, 
måste bli förundrad. Varför ändras kunskapen? 
Den växer ju inte rätlinjigt mot allt korrektare 
och korrektare bilder av förhistorien. Tvärtom, 
det skapas radikalt nya bilder av stenåldern, 
utan att det i populärlitteraturen framgår var
för. Arkeologins populärvetenskap borde inne
hålla också arkeologins kunskapsteori, hur idé
er och utgrävningar samverkar och varför idéer 
byts mot andra idéer. Det är en svår uppgift, 
långt svårare än att beskriva nya fynd och nya 
metoder och likaså långt svårare än att beskriva 
nya tolkningar. 

Stig Welinder 
Oldsaksamlingen 

N-0164 Oslo 1, Norge 
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Niels-Knud Liebgott, Middelalderens emaljekunst. 
Nationalmuseet. Kabenhavn 1986. 87 s. ISBN 
87-0610-6. 

Nationalmuseet i Köpenhamn har en omfat
tande publikationsverksamhet, där man på ett 
föredömligt sätt på olika plan presenterar mu
seets samlingar och verksamhet. Inom denna 
verksamhet är Niels-Knud Liebgott en synner
ligen flitig skribent på många medeltida områ
den. Denna bok om de medeltida emaljarbete
na i samlingarna är dessutom med sina många 
färgbilder ovanligt praktfull. 

Nationalmuseet har en förnämlig samling 
arbeten från de flesta av medeltidens centra för 
emaljkonst, av vilka ett flertal funnits redan i de 
kungliga samlingarna på 1600-talet. Många av 
föremålen hör till det bästa som bevarats i sin 
art, t. ex. det lilla bysantinska hängkors — ur
sprungligen väl med en relik av Kristi kors — 
som enligt traditionen påträffades i Valdemar 
Sejrs drottning Dagmars grav i S:t Bendts kyr
ka i Ringsted 1683. 

Flera tidiga Limogesarbeten — tillverkade 
före 1200-talets massproduktion — finns också 
i samlingarna. Till de märkligaste föremålen 
hör det s. k. "Parisersaettet", en ensemble från 
Paris bestående av kalk, patén och kanna — pa-
ténen genom en inskrift daterad till 1333 — av 
förgyllt silver med rika figurscener i translucid 
emalj, en teknik där man genom att variera dju
pet på de nedsänkningar där emaljen läggs kan 
variera färgtonen. 

Liebgott hävdar — i motsats till den åsikt 
som uttrycks i katalogen till den internationella 
utställningen där kannan senast var utställd, 
Les Fastes du Gothique Paris (1981) — att dessa 
föremål verkligen utgör en ensemble trots att 
kannan har delvis rent profana motiv. Han för
klarar det med att vinkannan inte tillhörde de 
egentliga heliga kärlen. Jag har dock svårt att 
tänka mig att kannan varit i liturgiskt bruk. Fö
remålen i gruppen har också kommit till muse
et på olika vägar: kalken och paténen skänktes 
1586 till S:ta Marie kyrka i Helsingör, medan 
kannan är belagd i Danmark först 1703, då den 
införlivades med Det kongelige Kunstkammer. 

Den största gruppen föremål kommer från 
Limoges och upptar inte bara relikskrin, pro
cessionskors och pyxider, som väl tillhörde de 

verkliga massartiklarna, utan också t. ex. en 
mycket väl bevarad eucharistisk duva, dvs. en 
duva som var avsedd för förvaring av hostian 
och hängde i kedjor över altaret. Intressanta är 
två kompletta och synnerligen välbevarade 
plattor till bokpärmar, som aldrig fått sin avsed
da användning, utan redan 1318 omtalas som 
stående på altaret i Grunds kyrka på Island: de 
har alltså fungerat som altarprydnad. Vidare 
finns ljusstakar, både på tre fötter och med sex-
kantig fotplatta, de senare är ett par, utformade 
som ljuspigg på en sexkantig platta. Den ena 
kan ställas över den andra och båda stoppas i ett 
ännu bevarat läderfodral; detta och fotplattor
nas profana motiv gör det väl sannolikt att de 
väl är tänkta för profant snarare än kyrkligt 
bruk. 

Förutom den stora Limogesgruppen inne
håller samlingarna också bl. a. ett armrdikvari-
um från Köln från omkring 1200, som visades 
där på den stora utställningen Ornamenta Ecc
lesia 1985 samt några objekt som kan hänföras 
till verkstäder i Hildesheim. Nämnas bör också 
det lilla ovanligt nog jordfunna skrinet från 
Fröslöv, tillhörande en grupp tidiga och primi
tiva skrin i starka färger; gruppens tillverk
ningsort ansågs tidigare ligga i Danmark. Lieb
gott föreslår i stället Spanien — skrinen kan ha 
förts norrut med pilgrimer till Santiago de 
Compostda. 

Som sades inledningsvis är boken illustrerad 
i färg — bara ett fåtal föremål återges i svartvitt. 
Det är också bara i färg som dessa föremål görs 
rättvisa. 

Boken avslutas med en litteraturförteckning, 
som också upptar ett urval av kataloger till de 
stora utställningar av medeltida konst — främst 
kyrklig — som under de senaste tjugo åren vi
sats på olika håll i världen, utställningar som 
gjort mycket för att rikta uppmärksamheten på 
både materialet och perioden. Katalogerna är 
nästan alltid slösande rikt illustrerade och utgör 
värdefulla forskningsöversikter. Det är viktigt 
att man framhäver deras existens, eftersom 
nackdelen är att de efter utställningstiden kan 
vara svårtillgängliga och inte alltid hittar vägen 
till de offentliga biblioteken. Skulle något fogas 
till den listan vore det kanske Les trésors des églises 
de France (Paris 1965) och Monumenta Annonis 
(Köln 1975). 
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Boken ger en fin och instruktiv orientering 
om ett av de estetiskt mest tilltalande områdena 
av medeltidens konsthantverk, och man kan av
undsjukt konstatera att något liknande inte 
skulle kunna skrivas om det svenska materialet, 
som inte alls är lika varierat. 

Det enda jag upplever som en brist är att bo
ken saknar register eller katalog, när den nu an
ges vara en fullständig översikt över de ' 'godt og 

vel et halvt hundrede stykker" som National
museets samlingar omfattar. På det viset hade 
man fått en bättre överblick. I en katalog hade 
man också kunnat ge litteraturreferenser, det 
är ju t. ex. inte utan intresse att se föremålen in
satta i sina internationella sammanhang i de 
stora utställningarna. 

Göran Tegnér 

Ann Mari Karlsson, Stjärnvalv i det senmedeltida 
Sverige. Stockholms universitet 1986. 108 s., ill. 
ISBN 91-7146-345-3. 

I mars 1986 granskades vid Stockholms univer
sitet Ann Mari Karlssons konsthistoriska av
handling Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige. Där
med togs ett nytt viktigt steg inom den forsk
ning, som sedan 1910-talet med stor framgång 
har bedrivits av Henrik Cornell, Johnny Roos
val, Gerda Boéthius och Erik Lundberg. Rent 
allmänt kan sägas, att boken på ett övertygande 
sätt visar att nya synpunkter och rön fortfaran
de kan göras när det gäller den medeltida bygg
nadskulturen. 

I begreppet "det medeltida Sverige" inrym
mer Ann Mari Karlsson helt riktigt också Fin
land, vilket öster om Älands hav och Bottniska 
viken noteras med glädje; tyvärr finns det från 
de senaste åren nedslående exempel på att 
t. o. m. seriösa forskare har glömt att Sverige 
och Finland ända till år 1809 utgjorde ett enda 
rike. Men när författaren använder namnet 
"Sverige" om hela riket får det den lustiga kon
sekvensen att t. ex. Äbo slott på sidan 11 nämns 
som en borg " i Sverige". För undvikande av 
missförstånd borde "Sverige" i titeln ha ut
bytts mot "det svenska riket". 

Också titelns första led kan kritiseras. Där ta
las om stjärnvalv, men i praktiken handlar av
handlingen om stjärnvalvsmönster. Murnings
tekniken behandlas inte alls, trots att t. ex. Erik 
Lundberg genom ett studium av murningssätt 
och valvprofiler kom ganska långt när det gäll
de att spåra släktskap mellan valv som kunde 
vara samtida. När författaren skapar sina egna 

grupper utgående från likheter i mönstren sak
nar man ofta en anknytning till Erik Lundbergs 
grupper (t. ex. Luleåmästarens valv), som byg
ger på murningstekniska utgångspunkter. Be
tecknande för greppet på ämnet är att boken 
inte innehåller en enda skärning av ett valv och 
inte heller någon bild av ett valv uppifrån. För
fattaren noterar inte heller sambandet mellan 
ornerade gavlar och valv i de fall då de uppen
bart har tillkommit under en och samma bygg
nadsperiod. 

En lämpligare titel på avhandlingen hade va
rit "Stjärnvalvsmönster i det svenska riket un
der senmedeltiden". 

För att kunna behandla mönstren har Ann 
Mari Karlsson indelat valven i grupper, som 
har fått sina egna namn. Många av namnen är 
välfunna. Det normala stjärnvalvet kallas Vad
stenastjärna. När ribbnätet byggs ut så att stjär
nan har åtta uddar — tidigare talade man ofta 
om en dubbelstjärna — kallas grundformen 
Sturestjärna. En finländsk variant kallas Finsk 
stjärna. Något frågande ställer man sig dock till 
namnen på en del specialmönster, som har 
döpts efter enskilda kyrkor. T. ex. Enköpings
stjärnan poängterar i onödan kyrkan i Enkö
ping, vars 1489 murade valv tillkom ett tjugotal 
år efter det att liknande valv hade slagits i Stora 
Kopparberg och Stora Tuna. Frågan är om inte 
mönstrets namn borde ha tagits från Stora 
Kopparberg, som hade talrika utländska kon
takter och som troligen fick sin byggmästare 
från norra Tyskland. 

För att systematisera sitt material har Ann 
Mari Karlsson ritat alla planer enligt ett sche
matiskt mönster, som inte beaktar de lokala va-
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riationerna i fråga om mått och proportioner. 
För Vädstenastjärnan finns i kyrkornas planer 
bara en enda figur, trots att det i praktiken finns 
Vadstenastjärnor med både breda och smala 
uddar. Alla valv är kvadratiska, trots att t. ex. 
den s. k. Kimitostjärnan i Finland oftast är rek
tangulär med måtten 5 x8 m. Åtgärden är för
ståelig med tanke på författarens strävan att fin
na system i valvslagningen, men den under
stryker ytterligare att avhandlingen handlar 
om valvmönster och inte om valv. 

Allvarligare är att Ann Mari Karlsson i 
många avseenden har stannat på halva vägen 
och inte dragit de slutsatser som t. o .m. läsaren 
tycker sig kunna dra vid en genomläsning av 
boken. Varje valvtyp behandlas som ett fall för 
sig och inget försök görs att förklara den uppen
bara utvecklingen från en valvtyp till en annan. 
På ett ställe säger hon visserligen (s. 15), att 
"med början under 1460-talet och fortsättning 
in på 1500-talet blir landskyrkornas välvningar 
alltmer utsirade", men tyvärr drar hon inte 
konsekvenserna för valvmönstrens del. Det är 
dock alldeles uppenbart, om man t. ex. ser till 
valvens dateringar, att det fanns en klar utveck
lingslinje från Vadstenastjärnan över Sture-
stjärnan till Enköpingsstjärnan och Hälsingtu-
nastjärnan. På samma sätt ser man i Finland 
utvecklingen från Vadstenastjärnan över den 
Finska stjärnan till den rika Kimitostjärnan. 
Förkärleken för ett rikt formspråk tilltog mot 
slutet av medeltiden och det ena mönstret följde 
tydligen det andra i en viss kronologisk ord
ning. 

I avhandlingen borde Sturestjärnan absolut 
ha fått en mera central ställning, ty av special
mönstren utgår de flesta från Sturestjärnan. Då 
hade tyngdpunkten också lagts vid de mera 
vanliga valven. Nu tillåts undantagen domine
ra på de enklare och ofta talrikare typernas be
kostnad. Man saknar också här en hänvisning 
till Erik Lundberg, som måleriskt beskriver 
stjärnvalven i Västerås domkyrka och i det när
belägna Dingtuna och som poängterar deras 
stora betydelse för utvecklingen i mellersta Sve
rige. " M e d snabbheten av en farsot har de 
spritt sig över hela Mälardalen, Dalarna och 
Norrland. Överallt trängas de äldre valvmönst
ren undan — åtminstone från kyrkorummets 
förnämsta platser. Det är som om man stått be

redd att ta vara på det nya motivet." 
Ann Mari Karlsson har utgående från 

mönstren skapat grupper, som inte tidigare har 
varit kända inom medeltidsterminologin. Hon 
talar om Enköpingsgruppen (11 kyrkor), Häl-
singtunagruppen(S), Kimitogruppen (5), Ras
bogruppen (6), Storkyrkogruppen (8) och 
Eghil-gruppen (10). Ofta har ett enda valv räckt 
för att hänföra en kyrka till en bestämd grupp. 
Såsom redan nämndes har Erik Lundbergs på 
murningstekniska utgångspunkter baserade 
grupper inte beaktats, och därför finns t. ex. 
"Luleåmästarens" kyrkor i olika grupper en
ligt Ann Mari Karlssons system. 

Mot bakgrunden av det här kan man fråga 
sig om en viss valvtyp räcker som utgångspunkt 
för en grupp? Kan man inte tänka sig att de oli
ka valvslagarna hade en hel provkarta på olika 
valv och att beställarna valde mönster enligt 
sina ekonomiska resurser. En invecklad Enkö
pingsstjärna, kanske med s. k. gubbar som valv-
bärare, kostade säkert mera än en vanlig Vad
stenastjärna. Fanns det något samband mellan 
rika stjärnvalv och ett ekonomiskt välstånd i 
bygden och bland dess stormannasläkter? 

Stormannasläkternas betydelse hade varit 
värt ett djupare studium. På den finländska si
dan bildar kyrkorna utmed Kumo älv en sluten 
grupp, som med både gavlar och valv står nära 
samtida kyrkor i Dalarna, framför allt i Stora 
Tuna och Torsång. Lars Pettersson har påvisat, 
att den viktigaste av kyrkorna vid Kumo älv, 
den i Ulfsby, ombyggdes på initiativ av bergs
mannen Olof Drake från Stora Tuna, som 1481 
vid ett arvsskifte fick den s. k. Storgården norr 
om Ulfsby kyrka. Oberoende av valvmönstren 
bör kyrkorna kring Kumo älv i landskapet Sa
takunta därför i fråga om gavlar och valv knip
pas samman med Dalakyrkorna Stora Tuna, 
Torsång, Svärdsjö och Stora Skedevi. 

Min granskning av Ann Mari Karlssons av
handling har blivit ganska kritisk, vilket kanske 
delvis beror på att ett sammanfattande slutka
pitel saknas. I ett sådant hade författaren kun
nat sammanbinda alla de trådar, som skymtar 
under läsningen men som inte tas upp. Till av
handlingens stora förtjänster hör en förteck
ning över alla stjärnvalv i Sverige och Finland. 
Tack vare den blir det möjligt att fortsätta ut
forskningen av de senmedeltida valven. 
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Trots sina brister utgör avhandlingen ett 
långt steg på väg mot en fullständig kartlägg
ning av kyrkobyggandet i sten under senmedel
tiden. Målet bör vara en bedömning, där valv
mönstren ses i ett större sammanhang, ett sam
manhang som har rum också för murningstek-
niska data, för uppgifter om donatorer och 

murmästare, samt för anknytning till gavlar 
och andra detaljer, som kan tänkas ha ett kro
nologiskt samband med valven. 

Carl Jacob Gardberg 
Museiverket 

SF-00101 Helsingfors 

Gloria Sanctorum. Ur liturgiska hystorie från Sve
riges medeltid. [Grammonfonskiva]. Uppsala 
domkyrkas gosskör. KFUM;s kammarkör. Dir. 
Stefan Parkman. Musica Sueciae 102. Proprius 
9915. 

I Musica Sueciae, statens ambitiösa satsning på 
grammofoninspelningar av svensk musik, är 
det hittills två skivor som kommit ut vilka tillhör 
Fornvännens intresseområde: Fornnordiska klanger 
(se Fornvännen 1984, s. 278) och denna skiva. Det 
som framförs av de två körerna, Uppsala dom
kyrkas gosskör och KFUM:s kammarkör från 
Stockholm, båda under Stefan Parkmans led
ning, är Birgitlinernas Cantus sororum (Syst
rarnas sång) och exempel från en rad hystorie, 
vilket är en äldre beteckning på vad som i dag 
ofta kallas rimofficier. Vi får höra avsnitt ur of
ficier för S:t Eskil, S:ta Elin, S:t Erik, S:ta Bir
gitta och jungfru Maria. 

I inspelningen kombineras körernas stäm
mor på olika sätt och man har använt sig av två 
olika inspelningslokaler, Uppsala domkyrka 
och Danmarks kyrka utanför Uppsala, rum 
med olika akustiska egenskaper, för att lyssna
ren skall få en uppfattning om hur sången kan 
ha klingat i katedral och landskyrka. 

Med konvolutet följer ett häfte med texterna 
på latin, svenska och engelska samt fylliga kom
mentarer av Ingmar Milveden. Häftet är rikt il
lustrerat och försett med en orienterande litte
raturförteckning i ämnet. Att kommentarerna 
inte är särskilt lättsmälta beror på att medeltida 
liturgi är ett synnerligen komplicerat område. 

Vad som är svenskt i den här musiken kan kan
ske inte avgöras, eftersom de musikaliska ele
menten är den katolska kyrkans traditionella, 
men vi kan ändå tryggt säga att det rör sig om 

den äldsta noterade musik som vi vet har klingat 
i Sverige. Vad som framförs är utomordentligt 
välsjunget, men ger ändå mest en aning om hur 
kan ha låtit: spännvidden i kvalitet måste ha va
rit mycket stor, från domkyrkornas säkert höga 
musikaliska standard med många präster och 
tillgång till katedralskolornas sångutbildade 
skolarer till de små landskyrkorna med rimli
gen långt blygsammare resurser. Eftersom det 
inte finns en obruten sångtradition på området 
kan man säga att varje framförande är en kling
ande hypotes. 

Skivan ger oss en värdefull möjlighet att stifta 
bekantskap med den skatt — också för svenskt 
vidkommande — som den gregorianska sången 
utgör. Jag hoppas att denna skiva följs av flera, 
eftersom det är mycket annat som man måste 
höra för att få en uppfattning om ' 'vardag' ' och 
kyrkofest i den svenska kyrkan under medelti
den. Vad man kan tänka sig är inte bara fler 
exempel utan även att visa hur det kan ha låtit 
när sången fick stöd av orgel. Vi vet att det 
fanns ett flertal orglar i Sverige under medelti
den, i Stockholms Storkyrka t. o .m. två. I His
toriska museet i Stockholm finns den till stora 
delar bevarade Norrlandaorgeln från omkring 
1400, som med relativ säkerhet skulle kunna re
konstrueras (det finns också vaga planer på det
ta). Vidare kan man tänka sig ytterligare akus
tiska exempel: hur klingar det t. ex. i träkyrkor 
som Granhult eller Södra Råda? 

Låt oss därför hoppas att denna skiva inte 
förblir en solitär på området, utan följs av flera 
inspelningar. Kännedom om musiken och li
turgin i medeltidskyrkan är ju en förutsättning 
för en djupare förståelse av den medeltida kul
turell. 

Göran Tegnér 
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Jens Vellev, Per Hofman Hansen & Allan Kar-
ker, Hans Tausen og Hans Vingaard. Reformator og 
bogtrykker i Viborg. Skovgaard Museet i Viborg— 
Viborg Stiftsmuseum, Viborg 1986. 20 s., 
ISBN 87-87272-14-8. Pris D K R 2 5 : - . 

I samband med 450-årsminnet av den danska 
reformationen, som daterar sig från den 30 ok
tober 1536, utgav Skovgaardsmuseet och Stifts
museet i Viborg en liten bok ägnad reforma
torn Hans Tausen och boktryckaren Hans Vin
gaard. Boken tillkom i anslutning till en 
utställning om Vingaard, som mellan 1528 och 
1531 var verksam i Viborg i reformationspropa
gandans tjänst. Det var inte praktverk Vin
gaard tryckte, utan ganska tunna och typogra

fiskt enkla stridsskrifter, bl. a. av Tausen. 19 
alster från hans tryckeri är kända, med ett un
dantag alla på danska, men endast sex av dessa 
är bevarade. 

Boken ger prov på stilar, illustrationer och in
nehåll, och man får en god bild av den grafiska 
arsenalen hos en av de många boktryckare i 
Nordeuropa, som väl genom sin verksamhet 
gjorde reformationen möjlig. Men omvänt kan 
säkert sägas att boktryckarna som var verksam
ma vid 1500-talets början utan reformationen 
skulle ha haft betydligt färre arbetstillfällen och 
boktryckarkonsten i Nordeuropa fått en långt 
trögare start. 

Göran Tegnér 
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Ebba During, The Fauna of Alvastra, an Osteological 
Analysis of Animal Bones from a Neolähic Pile Dwelling, 
Ossa, vol. 12, 1986, supplement 1 samt Stock
holm Studies in Archaeology vol.6, 1986. Akad. 
avhandling, Stockholm 1986, 210 sid. ISBN 
91-7146-349-6. 

Redan omständigheten att detta verk fatt äran 
att förses med två omslag, Ossa:s gula med 
" M a n Rearing his Horse" och Stockholm Stu
dies in Archadogy's röda, illustrerat med av
handlingens fig. 11, skelettet av ett nötkreatur 
inramat av antalet benslag av arten i diagram-
form, måste anses remarkabelt. 

Arbetet har tillkommit vid Osteologiska 
Forskningslaboratoriet i Ulriksdal, där sedan 
dess invigning av H. M. Konung Gustaf VI 
Adolf 12.4.1967 ett antal akademiska avhand
lingar med arkeologisk, medicinsk, odontolo-
gisk och zoologisk anknytning producerats. 

Ebba Durings specimen behandlar ett från 
svensk arkeologisk synpunkt sedan länge bear
betat, under senare år återupptaget forsknings
område, med rätta omhuldat och onekligen 
unikt, Alvastra; blotta namnet för tanken till 
såväl Otto Frödins grävningar från seklets bör
jan, som till den Heliga Birgitta. 

Men nu rör det sig enbart om mellanneoli
tisk tid, således ca 3 000 år före vår tideräknings 
början och därtill om blott en relativt obetydlig 
del av Alvastrakomplexet, nämligen dess östra 
" t rench", som jämte den mellersta och västra 
trenchen blivit utgrävd åren 1976—1980. Dess 
yta är endast 15 m2, således i jämförelse med 
intilliggande, åren 1909-1919 och 1928-1930 
utgrävda delar av källmyren en obetydlig del 
och man har vid läsningen av avhandlingen ett 
bestämt intryck av att författaren, som villigt 
erkänner benmaterialets relativt sett ringa stor
lek, under arbetets gång själv förvånas över, hur 
mycket hennes undersökning och forskning 
successivt lett fram till. Genom intensiva studi
er av icke mindre än 69 listade jämförelsemate
rial samt kontroll av tidigare från området in

samlade benmaterial kan Ebba During dra den 
slutsatsen att benmaterialet i Trench E, som en
ligt dendrokronologiska studier och analyser 
med sina 8 eldstäder varit i bruk mest intensivt 
de första 18 av de ca 50 år, under vilka pålbygg
naderna haft sin högsäsong, kan anses repre
sentativt för hela påbyggnaden under motsva
rande tid. 

Från Trench E har över 87 000 fragment mot
svarande 43 kg eller 6 % av det totala Alvastra 
materialet legat till grund för avhandlingen. Av 
detta utgör 97 % djurben, 61 % är obränt, 9 % 
skadat av eld och ca 30 % bränt. Ca 3 % består 
av humant material, som ej ingår i analysen, 
men så småningom kommer att behandlas. Ca 
2 % av djurbenen visar spår efter slakt och/eller 
avpälsning, ca 5 % äger bettmärken, och ett få
tal har patologiska eller andra förändringar. 

Såsom viktigaste mål för sina analyser har 
Ebba During satt att nå kännedom om områ
dets ekosystem i detalj och att genom intensiv
studier av de tafonomiska förändringarna, ge
nom kvantitativa och kvalitativa beräkningar 
jämte tillämpat nytt statistiskt modellbyggande 
komma fram till en uppfattning om, hur Al
vastra stenåldersmänniskor utnyttjat regionens 
fauna. 

Efter en noggrann presentation art för art 
följer en indelning gruppvis av däggdjur, fågel 
och fisk, som i föreliggande fall skall användas i 
de statistiska diskussionerna. En rad olika me
toder, kvantifiering genom benvikt och frag
mentantal, åldersbestämningar, könsbedöm
ning, uppskattande av mankhöjder samt av an
talet individer av de olika arterna, omfattar 
sidorna 13—30. 

Här presenteras först hur olika forskare tidi
gare angripit problemet "Minsta antalet i ett 
benmaterial representerade individer" (MNI), 
som bygger på räkning av de mest frekventa 
benelementen av varje art med hänsyn tagen 
till ålder och sidobestämning. Ur denna tradi
tionella beräkningsgrund har senare, " G M T " 
(Grand Minimum Total; Chaplin 1971) vuxit 
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fram, som erhålles genom sammanparning av 
till form och storlek lika ben eller fragment vilka 
anses komma från samma individ, med tillägg 
av udda oparade ben eller benfragment. 
" G M T " ger något högre individantal än 
" M N I " . En tredje metod kallad "Extended 
M N I " eller " E M N I " , har också tillämpats på 
benen från Trench E. Den bygger på största 
möjliga antal bestämda benfragment, deras 
dispersion i åldersgrupper och species och med 
hänsyn tagen till tidpunkterna för epifyssam-
manväxningen och dess tidsskillnader hos olika 
element jämte en rad andra fakta rörande t. ex. 
tänder, deras eruption och abrasion. På så sätt 
ökar säkerheten i analysen men vissa osäkerhe
ter kvarstår likväl. 

I fortsättningen ger Ebba During en genom
gång art för art av samtliga däggdjur, fåglar och 
fiskar identifierade i Trench E med tillämpning 
av de ovan i komprimerad form angivna ana
lysmetoderna jämte en rad andra. Floran av så
dana analyser är i sanning omfattande och av
passade såväl för små som för stora sampel. För 
den intresserade, som dessutom är väl insatt i 
statistik är detta kapitel — sid. 30—35 — syn
nerligen givande. Det följes av de samlade re
sultaten av ålders- och könsbedömningarna 
samt skattningen av individantalen inom dägg
djurs-, fågel- och fiskgrupperna med för varje 
art angivet beräkningssystem samt resultat
skillnader, sid. 36—55. 

Förf. övergår i fortsättningen till behandling
en av de delar av de osteologiska materialen, 
som ständigt har bekymrat forskarna, d.v.s. de 
ibland tiotusentals små splitter, som motstår 
alla försök till identifiering men som med hän
syn till övriga bestämbara ben måste anses vara 
fragmenterade delar av samma species. På 
sin höjd brukar sådana smådelar anges som 
"pooled number" eller en viss vikt av arter, 
som ej närmare kan bestämmas med påföljd att 
en kvantitativ underrepresentation av de iden
tifierade arterna kan inträffa, varigenom också 
desinformation beträffande involverade species 
kan äga rum. Ett typiskt exempel utgör Genus 
Ovis/Capra, som ofta urskillningslöst användes 
i osteologisk litteratur, även när ena arten, van
ligtvis Capra, de facto icke har kunnat identifi
eras i sammanhanget. Så är också fallet i 
Trench E. 

För att närmare komma åt de problem, som 
denna typ av material åsamkar och för att testa 
i undersökande syfte, en viss av förf. själv upp
ställd hypotes i form av en statistisk metod för 
kvantifiering, och ytterst syftande till en upp
skattning av osäkerheten i artfördelningen, har 
hon uppställt tre grupper av testmaterial, ' 'sto
ra idisslare", omfattande nöt, älg, kronhjort, 
"småidisslare", får, get, rådjur, samt "karpfis-
kar". Kvantifieringen av dessa grupper bygger 
på tre viktiga förutsättningar, 1) samtliga invol
verade arter identifieras i stort efter samma 
mönster, 2) det är inte lättare att identifiera nå
gon av arterna, 3) det undersökta samplet är 
slumpartat. Med tillgång till de fragment, som 
kunnat identifieras till individuella arter får 
man då en god indikation för den proportionel
la representationen i det "grupperade" mate
rialet. Antag att för enkelhetens skull två osteo
logiskt lika arter a och b föreligger i ett material 
och att antalet fragment identifierade till a är x 
samt att totalantalet till bägge species hörande 
fragment är n. Proportionen av a är då x/n, me
dan proportionen av b är 1— x/n. Till detta kom
mer nu ett antal fragment m som kan identifie
ras som tillhörande de två arterna men utan 
möjlighet att avgöra vilkendera p.g.a. deras in
bördes likhet. Låt nuji beteckna det okända an
talet fragment inom det "grupperade materi
alet", som tillhör arten a. 

Genom att använda det "specificerade mate
rialets" proportioner som mått på de motsva
rande proportionerna av det "grupperade ma
terialet" och betrakta dessa två som slumpmäs
siga, varandra oavhängiga sampel av en primär 
stor benkollektion, är det försvarligt att skatta^» 
genom formeln 

y mx 
n 

Detta representerar ett enstaka värde och ett 
mått på dess tillförlitlighet eller dess osäkerhet 
bör beräknas. Den statistiska modell, som möj
liggör detta, ger ett intervall för^i, ett s. k. "pre-
diction interval", emedan antalet fragment är 
slumpmässigt och intervallet innefattar den 
statistiska modellens slumpmässiga variatio
ner. För fortsättningen av detta resonemang 
hänvisas till avhandlingens appendix, sid. 
208-210, där Dr Eva Elvers vid Statistiska 
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Centralbyrån vidareutvecklar approximatio
nen för det grupperade materialet från Trench 
E i Alvastra. Ebba During har med detta som 
underlag kunnat beräkna antalet fragment av 
de respektive i hennes tre grupperade material 
ingående individerna, jämföra detta med de 
fragmentantal som på konventionell bas erhål
lits av identifierade fragment och på så sätt 
kommit fram till ett totalantal för varje art. Så
vitt recensenten vet har denna metodbehand
ling tidigare icke förekommit inom den osteolo
giska forskningen. 

Fortsättningen ägnas en noggrann genom
gång av den anatomiska lokalisationen och nu
meriska representationen av identifierade ben
element hos resp. köttproducerande och icke 
köttproducerande arter. Denna beledsagas av 
synnerligen illustrativa teckningar av köttpro
ducenternas skelett länkade till var sitt stapel
diagram, så att läsaren ögonblickligen får en 
bild av läget. Också denna framställning utgör 
en innovation. 

I sammanfattning kan sägas att boskap, 
vildsvin och tamsvin, samt kronhjort är före
trädda genom fragment från samtliga kroppsre
gioner, svin och kronhjort dock med lärre frag
ment. Genom anordningen av grupperat mate
rial har åtminstone betr. får och kronhjort den 
relativa frekvensen av arten ökats och ger såle
des en mera rättmätig del till köttproducenter
na. Hos nöt liksom hos får torde minst 40— 
60 % av fragmenten ha tillhört de köttrikare de
larna. Detsamma gäller älg, kronhjort och rå
djur, om grupperat material inräknas. 

Av köttfattiga delar synes metapodierna av 
kronhjort, får och till viss del också av nöt vara 
väl representerade. De sistnämnda har delvis 
varit märgkluvna och även använda i tillverk
ningen av olika benföremål. 

Trots att svinen har fler metapodier än idiss-
larna, förekommer av dem ett mindre antal, 
dels beroende av att fler yngre individer förelig
ger, vilkas fotben lättare förstörs i marken, dels 
emedan Alvastrafolket liksom vi ätit grisfötter. 
Mest vanligt fynd är tänder och käkdelar. 

Av de tre hundben vilkas fragment påträffats 
i Trench E, syns samtliga ha varit av en valp. De 
saknar alla skärmärken och arten har sannolikt 
inte ingått i menyn, vilket däremot varit fallet 
på en mängd fyndorter i Europa från bronsål

der, järnålder och tidig medeltid. 
Kapitlet "ekonomi — biotop" från sid. 85 

ger en sammanfattning av de benanalyser som 
tidigare utförts av Pira, Hedell 1909, 1910-13, 
1919 samt Ekman 1977 och uppskattar vikten 
och köttmängden för nötboskapen i Alvastra, 
redogör vidare för mätresultaten för samtliga 
benslag hos samtliga species i såväl Alvastra 
som hos de citerade komparativa materialen i 
Skandinavien och övriga Europa. 

Detta omfattande kapitel följes av en uppräk
ning av fragment, som använts i redskaps- och 
föremålstillverkning och sådana som visat sig 
har skär- eller gnagspår. En utförlig beskriv
ning av iakttagna patologiska förändringar 
lämnas också för varje art. 

I en recension av ett så omfattande arbete, 
som det här gäller måste av utrymmesskäl myc
ket utelämnas. Som sammanfattning kommer 
Ebba During fram till att rester av nötkreatur 
dominerat i Alvastra, närmast följda av vild-
och tamsvin (sannolikt i tidigt domesticerad 
form). Egendomligt nog har get ej kunnat påvi
sas i hennes material. Också kronhjort har varit 
talrikt företrädd. Bland pälsbärande arter lig
ger grävling och skogsmård främst, sistnämnda 
före grävlingen i Trench E men omvänt i de tidi
gare bearbetade Alvastrafynden. Rådjuren är 
fåtaliga i Trench E men betydligt vanligare i det 
gamla materialet. Förf. har vidare kunnat upp
ställa en synnerligen intresseväckande tabell 
över jaktperioder för det vilt, som ingår i bioto
pen. — Som slutomdöme om denna exempla-
riskt genomförda forskningsuppgift vill jag på 
det varmaste rekommendera var och en intres
serad ett detaljstudium. Ingen recension aldrig 
så utförlig, kan mer än ge en vag föreställning 
om den massa av viktig information i tabeller 
och språklig framställning, som här presenteras 
såväl specialisten som lekmannen. Listan över 
refererad litteratur upptager icke mindre än 
232 nummer. Ebba Durings i ordets gamla be
tydelse lärda avhandling representerar dess
utom en ny epok i den animala arkeozoologien 
och länder henne själv och vårt i sitt slag inter
nationellt unika osteologiska forskningslabora
torium till evärddig berömmelse. 

N-G. Gejvall 
162 Himmelstorp, S-26091 Förslöv 
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Society and trade in the Baltic during the Viking Age. 
Acta Visbyensia VII. Visbysymposiet för histo
riska vetenskaper 1983. 304 s. Visby 1985. 
ISSN 0065-1702. Pris kr 165:- . 

Volymen Society and trade in the Baltic during the Vi
king Age innehåller inte mindre än 24 uppsatser, 
skrivna av forskare från sju länder. Språket är 
tyska och engelska. Boken bygger på det sym
posium som år 1983 hölls i Gotlands Fornsal, 
Visby. Redaktör är landsantikvarie Sven-Olof 
Lindquist. 

En lång uppsats (48 s.) av Detlev Ellmers in
leder volymen. Här redogörs för frisernas di
rekta och indirekta betydelse för Östersjöhan
deln under vendeltid och tidig vikingatid. Det 
känns riktigt att på detta sätt låta en informativ 
och övergripande artikel ange tonen för boken. 
Ellmers omfattande framställning tar sin bör
jan efter det att den transkontinentala handels
vägen från Bysans och Medelhavet genom östra 
Mellaneuropa bryts och friserna träder fram 
som förmedlare av varor och idéer från söder 
(via frankerriket). Uppsatsen förs fram till den 
tidiga vikingatiden, då nordborna når England 
direkt över havet via Shetland och därmed så att 
säga bryter frisernas "ensamrät t" på varuför
medlingen och kontakterna. 

Frisernas handelsverksamhet analyseras i 
fyra kronologiskt skilda skeden, vart och ett satt 
i relation till frisisk myntprägling. Skede 1: tiden 
före första präglingen av "handelsmynt", dvs. 
före tidigt 600-tal. Skede 2: ca 625-670/80 e. Kr. 
Omfattar tiden för präglingen av " t r i en te r" ef
ter frankisk förebild. Skede3: ca650/75-755 eller 
768e. Kr. "Sceattaprägling" efter anglo-saxisk 
förebild. Skede 4: senare delen av 700-talet och 
tidigt 800-tal. Prägling av "Karl den Store-
mynt" (denarer). 

I skede 1 menar Ellmers att handeln var de
centraliserad och utfördes av "farmannabön-
der", boende på gårdar i kustzonen. De bedrev 
eget hantverk och sålde och köpte varor på öpp
na marknader i gränsområdena (kontaktzo
nen) till andra folk, t. ex. danskarna. Handeln 
skedde alltså "från folk till folk" och man kan 
inte tala om långfärdshandel under denna tid. 
Under skede 2 var handeln organiserad på i 
stort sett samma sätt som i skede 1 (rekonstruk
tionen av skede 1 bygger för övrigt till stor del på 

fakta från skede 2). Ellmers menar att en mark
nadsplats har kunnat identifieras i Dankirke 
söder om Ribe i Danmark. Till platser som 
denna anlände de frisiska handelsmännen för 
att handla. Danskarna själva förde sedan varor
na vidare. Det nya i detta skede var emellertid 
uppkomsten av handelsplatser av permanent 
slag ("s täder") i frisernas område. Viktigast 
var Dorestad. Detta skedde efter frankisk före
bild. Frankerna hade ju en romersk stadstradi
tion att falla tillbaka på. 

I skede 3 upprättar friserna "handdskoloni-
e r " i kontaktzonen, i vilka "yrkesköpmän" var 
bosatta året runt. Dessa köpmän samlade in va
ror under året till sina landsmän och fördelade 
även importvarorna till den lokala befolkning
en. Exempel på sådana kolonier ser Ellmers i 
Ribe och Hedeby, även om den senare mer fun
gerade som brohuvud för långresor i Östersjön. 
Friserna besökte nämligen under detta skede 
långt bort belägna platser som Åhus och Hdgö, 
där det fanns öppna marknader av Dankirke-
typ. Beviset på frisernas närvaro är enligt Ell
mers de sceatta-mynt som påträffats på dessa 
platser. Marknaderna var knutna till stormans
gårdar och ett viktigt inslag av kult- och religi
onsutövning fanns också på dessa platser, me
nar Ellmers. Handeln hade nu ändrat karaktär; 
istället för handel från folk till folk i en kontakt
zon, sökte friserna upp marknadsplatser långt 
inne i de främmande länderna. 

Under skede 4 kom systemet med handelsko
lonier att spridas längre bort från kärnområdet. 
Ellmers menar att det bästa exemplet utgörs av 
Birka i Mälaren. Nu var emellertid det frisiska 
"handelsmonopolet" redan brutet, och nord
borna hade skaffat sig åtskilliga andra kontakt
vägar, vilket visas av att de frisiska mynten hade 
fått konkurrens av andra mynt, framför allt is
lamiska. Friserna fortsatte dock att spela en vik
tig roll i handeln även under vikingatiden, slu
tar Ellmers. 

Västeuropas betydelse för Norden behandlas 
även i andra uppsatser i boken. Åke Hyen
strand ser Norden som ett råvaruområde för 
franker och friser. Det skulle här främst röra sig 
om pälsverk samtjärn. Han frågar sig hur detta 
påverkar de nordiska samhällena och vilka lo
kala förutsättningar som krävdes i form av loka
la ledare, transportvägar, kunskap m. m. Arke-
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ologerna måste söka efter indikationer på 
"överproduktion" av t. ex. järn samt att finna 
avsättningsområden för järnet i Västeuropa. 
Man bör vidare leta efter "kontrollstationer" 
på vägen (exempel på sådana kan vara Vendel 
och Valsgärde samt H d g ö och Birka). Är dessa 
"s ta t ioner" internt utvecklade och organisera
de eller finns där externa "agenter", frågar sig 
Hyenstrand. 

Michael Miiller-Wille presenterar en över
sikt över västeuropeisk import i Nordeuropa, 
bl. a. med hjälp av ett antal utbredningskartor. 

P. H. Sawyer hävdar i sitt inlägg att Birka i 
första hand etablerats för kontakter med Väst
europa, medan kontakterna österut spelade en 
underordnad roll. Han menar därför också att 
Gotland inte tog över Birkas roll i östhanddn 
under sent 900-tal, vilket ibland har hävdats. 
Något märkbart samband med Birkas uppgång 
och fall och Gotlands utlandskontakter finns 
alltså inte. 

Björn Ambrosiani diskuterar bl. a. skillna
derna mellan H d g ö och Birka utifrån befolk
ningsberäkningar. H d g ö bör ha haft en bofast 
befolkning på ca 14—16 personer medan mot
svarande siffra för Birka är 700—1000 invåna
re. Han vill därför se H d g ö som en del i ett stör
re godskomplex, Hundhamra-godset (Nors
borg), där H d g ö bl. a. har haft en hantverks
funktion. I samband med godsbildningsproble-
matiken drar Ambrosiani även in båtgravarna 
och järnet samt diskuterar frankernas eventuel
la roll. Kungamakten bör också vara en viktig 
faktor att ta hänsyn till. 

Tuuka Talvio redogör för det frisiska inslaget 
i senvikingatida silverdepåer med mynt. Av de 
tyska mynten är 10 % frisiska i svenska och fin
ska depåer, medan motsvarande siffra i ryska 
fynd är 35—40 %. Detta visar att de frisiska 
mynten inte har kommit till Ryssland via Skan
dinavien. Ett annat resultat är att myntcirkula
tionen i Ryssland har varit begränsad, då depå
er med samma tpq har olika sammansättning. 

Helen Clarke behandlar historiska belägg för 
Östersjöhandel på England under medeltiden. 
Källorna utgörs främst av tullistor. Hon finner 
att varorna huvudsakligen bestod av förgäng
ligt material, som bara med svårighet låter sig 
påvisas genom arkeologiska undersökningar. 
Därmed anser hon att arkeologi inte räcker för 

att belysa handelskontakter och varuutbyte 
(detsamma kan man naturligtvis säga om histo
rievetenskapen). Clarke tror att handel med va
ror av förgängligt material kan ha varit vanligt 
även under vikingatiden, även om det arkeolo
giska materialet inte tyder på detta. 

Problem rörande den södra Östersjö-kusten 
behandlas av några tyska och polska forskare. 
Joachim Herrmann diskuterar den sociala 
strukturen bakom handelsplatserna vid kusten, 
främst utifrån exemplet Ralswiek på Riigen. De 
var uppbyggda av gårdssammanslutningar och 
låg avsides från stamcentrum, dvs. från borgar
na. Kusthandelsplatserna kunde utvecklas till 
städer, men ofta kom istället borgstaden att do
minera. Lech Leciejewicz redogör för tidig 
stadsbildning utifrån exemplen Stettin, Wollin 
och Kolberg. Wollin är också temat för Wladys-
law Filipowiak, som främst uppehåller sig vid 
hantverkets roll i staden. Horst Keiling berättar 
om det ungslaviska Parchim i Schwerin, en 
plats med kultfunktion men som också fungera
de som vägbro och tullstation. Dieter Warnke, 
slutligen, behandlar det skandinaviska infly
tandet i nordvästslaviska gravfynd, främst de 
vid Ralswiek på Riigen. 

En lång rad artiklar med skiftande innehåll 
ska här kort omnämnas. Ulf Erik Hagberg skri
ver om handelsplatser på Oland under 1000-
och 1100-talen, nämligen Köpingsvik och Eke
torp III samt de möjligen till dessa anknutna fi
skelägena Sikavarp (Kapelludden) och Kyrk
hamn. Ulf Sporrong redogör för forskning 
kring agrarsamhället i centrala Sverige från 400 
till 1700 e. Kr. Exemplen hämtas från Östergöt
land och Uppland. Sten Hvass behandlar de se
naste årens viktiga undersökningar av vikinga
tida byar i Danmark, främst utifrån exemplet 
Vorbasse på Jylland. Vikingatida spjutspetsar 
från Finland och problem rörande dessas till
verkningsplats och utbredning diskuteras av 
Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. Erik Nyléns 
artikel handlar om vikingaskepp i Östersjöom
rådet och om den färd som företogs på flodvägar 
i sydöst med en kopia av ett litet gotländskt 
skepp. I två uppsatser redogör Per Lundström 
för Paviken respektive Västergarnsvallen, me
dan Dan Carlsson i sin artikel presenterar pro
jektet kring gården Fjäle i Ala socken på Got
land. Johan Engström ger en utförlig forsk-
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ningsöversikt över Gotlands ca 100 fornborgar 
och Gun Westholm behandlar ingående det ti
digaste Visby utifrån främst arkeologiska käl
lor. 

Anders Sjöberg, professor i slaviska språk, 
diskuterar i en mycket spännande uppsats kring 
en eventuell ortodox mission i Sverige på 1000-
talet. En rysk—bysantinsk mission kunde före
falla bättre för kungamakten än den starka 
världsliga makten hos den katolska kyrkan 
(dvs. här främst den tyska missionen från Ham
burg). Ett annat alternativ var mission från 
England. När det gäller mission från öster på
pekar Sjöberg de livliga kontakter som fanns 
mellan Norden och Kiev-staten. I Novgorod 
fanns en präst vid namn Upir, vilken tjänade 
under fursten Wladimir (son till Jaroslav och 
den från Sverige bördiga Ingegjerd). Samtidigt 
känner vi runristaren Upir i Uppland under 
perioden ca 1050—1100. Sjöberg hävdar nu 
möjligheten av att dessa bägge kunde vara sam
me person. Han tänker sig att Upir i egenskap 
av präst lät rista runstenar i sitt missionsområ
de, kanske som ett sätt att finansiera präster 
i nyinvigda kyrkor (Upir skulle då ha funge
rat som biskop). Det har tidigare hävdats att 
den biskop Osmund som tjänade under kung 
Emund och runristaren Osmund Karason skul
le vara samme person. När Emund dog ca 1060 
reste Osmund till England. Man kan tänka sig 
att Upir efterträdde honom, möjligen efter den 
troligen Hamburg-vänlige Stenkils död 1066. 
Inge den äldre förespråkade en mer oavhängig 
linje, menar Sjöberg. Ristaren/biskopen Os
mund hade trakten runt Sigtuna som främsta 
arbetsområde, medan Upir arbetade i en krets 
utanför detta område. Denna skillnad i rummet 
kan sannolikt visa på två steg i missionsarbetets 
framåtskridande. När den katolska kyrkoord
ningen och latinet slog igenom i tidig medeltid 
(1100-talet) försvann också runstensseden, före
slår Sjöberg. Finansieringproblemen kunde lö
sas på annat sätt. 

En annan viktig uppsats är skriven av Brita 
Malmer och handlar om skillnader mellan det 
gotländska och det östgötska samhället under 
vikingatiden. Som källmaterial används silver-
depåfynd innehållande mynt, publicerade i 
CNS-volymerna 1. 1—4 (Gotland, socknar på 
A till F) och CNS 8 (Östergötland i dess helhet). 

Malmer frågar sig varför Gotland har ca 20 
gånger fler depåfynd än det annars så ekono
miskt starka Östergötland (ca 500 depåer mot 
26). De östgötska depåerna upphör betydligt ti
digare (ca 1050) än de gotländska (ca 1140), vil
ket naturligtvis är viktigt i sammanhanget. 
Detta avspeglar sig bl. a. i depåernas samman
sättning. Östergötland har 64 % islamiska, 
30 % tyska och 4 % engelska, medan Gotland 
uppvisar 36 % islamiska, 45 % tyska och 17 % 
engelska. En annan skillnad är att de islamiska 
mynten i Östergötland är mer fragmenterade 
än de på Gotland. Hela 91 % av mynten i Öster
götland utgörs av fragment, medan andelen på 
Gotland bara är 30 %. Detta visar att skillna
derna områdena emellan inte bara är kvantita
tiva, utan också kvalitativa. De observerade 
olikheterna tyder därmed på att det föreligger 
skilda ekonomiska mönster mellan landskapen, 
menar Malmer. Gotland med sina få fragment 
och många och sena depåer har en mer primitiv 
ekonomi, där silvret cirkulerar föga och istället 
i högre grad får ligga overksamt i jorden. I Ös
tergötland är ekonomin mindre primitiv. Silv
ret cirkulerar mer och efterhand upphör depå
erna så gott som helt. Ett tredje område som det 
skulle vara särskilt intressant att på ovanståen
de sätt få jämföra med Gotland och Östergöt
land är Uppland. Lyckligtvis står just detta 
landskap i tur att publiceras i CNS-serien. Upp
ländska silverskatter är dessutom föremål för 
ett avhandlingsarbete vid arkeologiska institu
tionen i Stockholm (Torun Zachrisson). 

Som sammanfattning kan man säga att voly
men är mycket informativ tack vare sin breda 
uppläggning och variationsrikedom. Man väl
komnar också de många utländska bidragen, 
även om man kanske saknar bidrag från Sovjet
unionen. Den är dock inte särskilt analyseran
de eller problemlösande, vilket naturligtvis be
ror på att ämnet för symposiet inte var tillräck
ligt probleminriktat. "Samhälle och handel" 
ger ju utrymme åt snart sagt vilken vinkling 
som helst. Detta avspeglas också tydligt i bo
kens artiklar. Boken rekommenderas dock 
varmt för läsning. 

Anders Carlsson 
Institutionen för arkeologi, 

Stockholms universitet, S-10691 Stockholm 
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Le grand atlas de lärchéologie, Encyclopaedia Uni
versalis, Paris 1985. 424 s. ISBN 2-85229-900-3. 

Ett karakteristiskt drag i vår tids arkeologi är 
det ökande utbudet av böcker som försöker ge 
översikt över hela den globala arkeologien. Ro
bert J. Braidwood's Prehistoric Men och Grahame 
Clark's World Prehistory kan nämnas som ban
brytande exempel på mest textinriktade arbe
ten. Nu kommer alltmer de starkt bildbetonade 
verken. The Cambridge Encyclopedia of Archaeology 
följs av ett band i den serie "at laser" över ve
tenskapsområden, som ges ut av den högklassi
ga Encyclopaedia Universalis. Det är alltså 
bild- och textatlaser, fast här med stor rikedom 
på kartor. Det stora antalet artiklar — c:a 180 
— syftar uttryckligen inte enbart på att ge en 
viss översikt sammanlagt, utan minst lika myc
ket till att belysa, speciella, aktuella forsknings
områden. Europa och Asien — i dess helhet — 
får ungefär lika stora, avsevärda utrymmen. 
Amerika behandlas något knappare, och med 
tyngdpunkt på Mellan- och Sydamerika. Afri
kas utrymme är snålast tillmätt. Oceanien be
handlas som "egen världsdel". 

Redaktionen har velat — och lyckats — låta 
vissa helhetstendenser komma fram: att arkeo
logi når in i nutiden (det sista kapitlet handlar 
om industriarkeologi), och att urbanisering 
skall behandlas fylligt, i alla tillämpliga områ
den (ej minst europeisk medeltid, samt den isla
miska världen). 

Författarurvalet ger en intressant överblick 
över en stor del av dagens aktiva, ofta tämligen 
unga franska arkeologgeneration. I påfallande 
stor utsträckning rör det sig inte om allmänna 
översiktsskrivare, utan om aktiva arbetare på 
de speciella problemområden, som behandlas. 

Givetvis måste det bli fråga om en kedja med 
starkare och svagare länkar; dessutom saknar 
en ensam recensent självfallet kompetens att 
bedöma det mesta. Men denne har särskilt 
uppskattat — utöver redan antydda avsnitt — 
sådant som behandlingen av båda sidorna av 
Persiska viken (S. Cleuziou); "fenicierna" (J-
L. Hout); Baktriens irrigationshistoria (J.-C. 
Gardin). M. Pirazzoli-t' Serstevens ger på ett 
mindre vanligt, men välgörande sätt, en kritisk 
analys av modern kinesisk arkeologi: vad gör 
man? och varför? utöver att så skickligt och 
storslaget ta fram material från Mittens Rike? 
Sist, men inte minst skall nämnas J. Garangers 
fräscha och fascinerande översikt över nya per
spektiv på Oceaniens historia. 

Bildmaterialet — med mycket färg — är ock
så glädjande fräscht: handbokslitteraturens 
välkända långkörare har kunnat bytas ut, till 
välgörande stor del. 

Ett avslutande "Glossaire-Index" kombine
rar ordförklaringar med referenser till artikel-
sidor. 

Att läsa franska är som bekant dessvärre 
motigt för de flesta på en svensk arkeologiinsti
tution i dag. I ett så rikt illustrerat verk bör det 
dock kunna gå en del lättare. Det skulle säkert 
ge utbyte att låta det finnas tillgängligt. Ej 
minst på grund av dess styrka: den påtagliga 
forskningsnärheten. 

Enligt uppgift skall det komma en version på 
engelska. Det har dock sagts, att dess utgivare 
kunnat tillåta sig ingrepp i originalet, i en ut
sträckning som ogillas av upphovsmännen. Vi 
får väl se. 

Carl-Axel Moberg ( t ) 

Alain Gallay, Lärchéologie demain, Pierre Belfond, 
Paris 1986. 320 s. ISBN 2-7144-1883-X. 

The theme of "Lärchéologie demain" by 
Alain Gallay, Professor at the University of 
Geneva, is by no means only to-morrow's ar

chaeology. Indeed, long sections of the book 
deal with archaeology yesterday and to-day; 
and these are not the least interesting chapters. 
The subject is discussed in perspectives in
fluenced by Leroi—Gorhan and Garding, but, 
above all, in a very independent way. The 
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arguments derive from the author's double 
basis of experience, chiefly of the Neolithie 
Bronze Age of Western Switzerland — and the 
social anthropology of West Africa. The pur
pose and scope incline towards a general, an
thropological archaeology. But with its severe 
restrictions; an interesting example of this is 
Gallay's condusion on religion: "praetically 
inaccessible to archaeological research". 

This is a very rich book, and comments must 
be selected. 

Under the headline "Utopies and reality", a 
comparative discussion of the situations in 
biological disciplines and in archaeology 
deserves special attention; it is crucial for 
Gallay's following outline of the "Strategies for 
a knowledge", in to-morrow's archaeology. 

Here, one of his main goals is to bridge the 
gaps between theory and application, which are 
so common in current debate. With this in 
mind he presents interesting, obviously well 
selected and carefully analyzed examples. They 
are chosen from a wide range in time and space. 
But references from the author's personal ex
periences prevail. Thus, mention is made of the 
problematics of the Neolithie and Bronze Ages 
of Switzerland and adjoining regions — in a 
most stimulating way. — From such a point of 
view, this outspoken theoretical book is surpris-
ingly practical. 

Another practical feature is a final "Glos-
saire", which not only helps the reader, but 
where the choice of topics contributes to the 
profile of the author. 

A serious limitation is imposed by the 
author 's decision to devote so much attention to 
" the archaeology of the peoples without 
writing". Here, Gallay follows a not uncom
mon tendency in much of the debate on ar
chaeology in decent decades. There may be dif
ferent explanations for such attitudes. For some 
archaeologists, the reason may be a feeling of 
unease connected with what is regarded as the 

preserve only of linguists etc. Others may be in
fluenced by an awkward theoretical notion that 
with the appearance of writing, archaeology 
changes into allegedly unscientific "history", 
which properly scientific archaeologists ought 
to avoid. 

In this reviewer's opinion, such views, and 
the neglect generated thereby, cause serious 
disturbances in much archaeology. This is fre
quently aggravated by a lack of understanding 
of the crucial difference between — on the one 
hand — "description" of the "peoples" in 
focus — more often than not far, late, distant, 
and biassed; and — on the other — the inscrip
tions made by representatives of these 
"peoples", and actually present in and on ar
tifacts and monuments of archaeology. Such 
material with inscriptions belongs — in its 
totality — also to archaeology, by the same 
right is language-based history; archaeological 
investigation on site within the find context may 
prove informative. In the present case, the 
limitations chosen by Gallay also detract from 
the usefulness of his book, for, e.g., Nordic ar
chaeologists, so many of whom have to work 
with materials and special problems of what 
colleagues in French and Anglo-Saxon spheres 
prefer to see as a "protohistory". 

Speaking of Northern European archaeology, 
where Gallay discusses Monterlius' contribu
tions extensivdy, it would have been interesting 
to see his reactions to those made by Mats P. 
Malmer. (Does he — like so many other interna
tional colleagues — not know "Jungncolithische 
Studien" — 1962?) 

Neverthdess, despite this unfortunate, albeit 
understandable limitation, Gallay's personal, 
very independent and sometimes courageous 
book should be read and discussed. It is one of 
the most important contributions to the general 
debate on archaeology to-day. 

Carl-Axel Moberg (f) 
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Anita Liepe, Medeltida lantkyrkobygge i Värend. Ett 
försök till relationsanalys kyrka—bygd. Kronobergs
boken 1984-85. Växjö 1984. 332 s. ISBN 91-
86870-00-9. ISSN 0348-3746. 

Det hör inte till vanligheten att doktorsavhand
lingar ges ut i länsmuseernas årsböcker. Anita 
Liepe har fått sin avhandling i medeltidsarkeo
logi om Värends kyrkor publicerad som dub
belvolym i Smålands museums och Krono
bergs läns hembygdsförbunds årsboksserie. 
Det innebär att skriften fått generöst omfång, 
bra tryck, goda illustrationer och en vid sprid
ning. Både ämnet som sådant och Anita Liepes 
sätt att behandla det berättigar den här publice
ringsformen och gör boken förtjänt att nå ut till 
en stor läsekrets. 

Det medeltida Värend var ett område med 
klar avgränsning mot omgivande bygder, flera 
specifika drag och en självständig ställning som 
bl. a. tog sig uttryck i etableringen av det lilla 
Växjöstiftet under 1100-talets senare del. Kyr
kobyggandet i Värend kan därför tyckas vara 
ett tacksamt studieobjekt men ämnet är dock 
föga uppmärksammat i tidigare forskning. Nu
mera har visserligen flertalet av områdets bäst 
bevarade medeltidskyrkor fått sin beskrivning i 
Sveriges kyrkors monografiserie men letar man ef
ter översiktsarbeten och försök till analys och 
summering får man gå tillbaka ända till Ewert 
Wrangels och Ragnar Blomqvists studier. Or
saken till detta kan vara att kyrkornas enkelhet 
vad gäller byggnadstyp och gestaltning och de
ras fattigdom på lätt urskiljbara detaljer inte 
lockat till närmare studier med traditionellt 
konsthistoriskt angreppssätt, men också att 
materialet är mycket fragmentariskt. Huvud
parten av såväl trä- som stenkyrkorna från me
deltiden revs eller förändrades kraftigt under 
1800-talets förra hälft. 

I sin bedömning av äldre forskning är Anita 
Liepe kritisk till försöken att foga in provinsens 
kyrkobyggande i ett generellt utvecklingsmön
ster och att gruppera och datera Värendskyr-
korna efter formelement i " romansk t" och 
"gotiskt". Den äldre forskningens schematiska 
periodindelning har blivit rotad i hembygdslit
teraturen där det t. ex. ofta tas tör givet att sock
nen under missionstiden fått en stavkyrka och 
att den följande " romanska" kyrkan byggts 

under 1100-talet. Författaren fann redan i ett ti
digt skede av materialgenomgången att den 
gängse uppfattningen om allmänt förekom
mande stavkyrkor som stenkyrkornas före
gångare var svagt underbyggd och vidare att 
s. k. romanska kyrkor — dvs. kyrkor med lång
hus och smalare kor, med eller utan absid — 
uppförts under en lång tidsperiod, i varje fall in 
på 1300-talet. Som en följd härav inställde sig 
frågan om inte Värendskyrkoma borde stude
ras med särskild hänsyn till de lokala faktorer
na: bygdens natur- och näringsgeografiska för
hållanden, socio-ekonomiska struktur och his
toriska utveckling. Avhandlingens målsättning 
har sålunda främst varit att belysa kyrkobyg
gandets utveckling och byggnadernas utform
ning samt att gruppera materialet med hänsyn 
tagen till sådana faktorer. 

För att genomföra arbetet efter dessa premis
ser krävs att både det arkeologiska primärmate
rialet och uppgifterna i arkivalier och tryckta 
källor beaktas. För varje kyrka presenteras det 
insamlade och utnyttjade materialet först rö
rande kyrkan, dess läge och relation till bebyg
gelsen i socknen, dess planform, material, ut
formning i övrigt, inventarier som kan knytas 
till byggnadshistorien, och arkeologiska fynd 
som gjorts i samband med undersökningar, 
t. ex. myntfynd, därefter uppgifter om natur-
geografiska förhållanden och utkomstmöjlig
heter, bebyggelseindikationer under sen järnål
der och medeltid, kända fakta om frälsets egen
domar, framför allt sätesgårdar, och de äldsta 
kända kyrkliga förhållandena, bl. a. uppgifter 
om moderkyrka—annex, prebenden och andra 
förbindelser med domkyrka och biskopsstol i 
Växjö. För att få svar på huvudfrågan hur de lo
kala faktorerna kan ha påverkat kyrkobyggande 
och gestaltning ställs de olika uppgifterna mot 
varandra i en analys där kyrkans läge, dimen
sioner, byggnadsmaterial och detaljutformning 
konsekvent relateras till bebyggelsens utbred
ning, den uppskattade befolkningsstorleken 
samt de sociala och ekonomiska förhållandena 
som dessa kan udäsas i det historiska och kyrko
historiska underlagsmaterialet, t. ex. rörande 
näringsfång, stormannainflytande och relatio
ner till stiftskyrkan. 

Sedan författaren presenterat sin målsätt
ning och metod och tecknat den allmänna his-
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toriska och kyrkohistoriska bakgrunden — där 
hon i huvudsak följer Lars-Olof Larssons forsk
ningsresultat beträffande Värends inlemman
de i det svenska riket, missionen, stiftsbildning
en, kolonisationen och Växjös betydelse som 
sannolik centralort i den vikingatida bygden 
och senare som säte för biskopen — redovisar 
hon sitt material i avhandlingens största kapitel 
på cirka 200 sidor, där varje kyrka med medelti
da ursprung presenteras i en katalog som är 
upplagd häradsvis. Faktaredovisningarna och 
relationsanalyserna genomförs med koncentra
tion och konsekvens. Anita Liepe har här dragit 
fram en mängd nytt material i ljuset och berikat 
vårt vetande om områdets medeltidskyrkor 
högst väsentligt. Så t. ex. har hon kunnat visa 
tämligen säkra och måttangivna planer för 53 
av Värends 61 medeltida lantkyrkor. Med tan
ke på att 18 medeltidskyrkor är bevarade och av 
dessa endast 9 med en helt intakt, ursprunglig 
plan, förutom ett par ruiner med en väldoku
menterad planform, är detta ett högst väsent
ligt delresultat av arbetet. Någon systematisk 
genomgång av äldre kyrkoarkivalier har inte 
gjorts och kan heller inte krävas i ett arbete av 
denna art men en eller annan punktundersök
ning hade likväl varit värdefull när uppgifterna 
om kyrkan i den äldre topografiska litteraturen 
kan vara svävande eller motstridiga. I vissa fall 
kunde också ytterligare lättillgängligt material 
ha åberopats, både arkivaliska uppgifter i ATA 
och sådant som byggnaden själv kan erbjuda. 
Detta gäller främst kyrkornas takstolskonstruk
tioner och takmaterial som fått en sty vmoderlig 
behandling. Några av kyrkorna t. ex. Drev, 
Skatelöv och Hemmesjö har haft blytak; i Hem
mesjö har detta takmaterial funnits sedan bygg
nadstiden vilket kunde påvisas vid en under
sökning inför byggnadens upprustning på 
1920-talet. Uppgifterna är väsentliga eftersom 
blytaken sätter dessa kyrkor i en tydlig relation 
till det sydskandinaviska området. 

Efter denna genomgång följer ett stort sum
merande avsnitt om den kyrkobyggnadshistoris
ka utvecklingen i det medeltida Värend. Innan 
författaren tecknar den samlade bilden gör hon 
en kritisk värdering av sin analysmetod. En för
utsättning för metodens användbarhet är na
turligtvis att de två materialkomplexen, det 
fysiska—arkivaliska om själva kyrkobyggnader

na och det historiska—kyrkohistoriska refe
rensmaterialet, har tillfredsställande omfatt
ning. Hon konstaterar att materialet för kyrko
byggnadernas del är relativt rikhaltigt och kan 
ge en helhetsbild med ganska distinkta kontu
rer även om åtskilliga uppgifter från 17- och 
1800-talens topografiska litteratur måste an
vändas med försiktighet. Referensmaterialet å 
andra sidan är både omfattande och vetenskap
ligt betryggande tack vare moderna arbeten om 
Värends historia och bebyggelsestruktur under 
medeltid och 1500-tal. En detaljgranskning av 
variablerna, ställda mot varandra, tycks också 
visa på relationsmetodens tillförlitlighet. Rela
tionen mellan kyrkans belägenhet i socknen 
och bebyggelsens lokalisering vid medeltidens 
början ger t. ex. oftast klara och tydbara utslag. 
Sammanställningarna av kyrkornas byggnads
material, byggnadssätt och specifika detaljer 
med påvisbara och sannolika socio-ekonomiska 
förhållanden i socknen — goda betingelser för 
jordbruk och förekomst av stormannagårdar — 
syns också ge bra utgångspunkter för fortsatt 
prövning av frågan hur de lokala faktorerna på
verkat kyrkobyggandet. 

Sammanfattningskapitlet har tre huvudav
snitt som behandlar missionstiden, den äldre 
medeltidens och högmedeltidens livliga bygg
nadsaktivitet, som resulterade i murade och 
timrade korkyrkor, samt senmedeltidens sal-
kyrkobyggen och kompletterande insatser med 
framför allt tornbyggen. Anita Liepe är kläd
samt försiktig i sina slutsatser men omger dem 
ganska ofta med så många reservationer att lä
saren kan få intrycket att hon känt sig osäker i 
argumentation och ställningstaganden. Ä and
ra sidan förs resonemangen ibland väl enkelt 
och onyanserat och utan att ta stöd i aktuell dis
kussion inom grannvetenskaperna där närlig
gande problem behandlats, t. ex. inom den be
byggelsehistoriska forskningen. Det tvärveten
skapliga arbetssättet — nödvändigt för en 
konsekvent genomförd relationsanalys — kom
mer inte tillräckligt tydligt till uttryck i dessa 
summerande delar av avhandlingen. Det gäller 
bl. a. avsnittet som behandlar det äldsta kyrko
byggandet och sockenbildningsprocessen. 

Anita Liepes skepsis till tron på vanligt före
kommande stavkyrkor är säkert befogad. Indi
kationer på stavkyrkor finns bara i fyra fall 
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inom undersökningsområdet, de tydligaste från 
Aringsås kyrka där virket på dendrokronolo
gisk väg daterats till 1116. Kyrkan ligger inte 
särskilt centralt i förhållande till bygdens tidig
medeltida bebyggelseenheter men däremot i di
rekt anslutning till en av dessa, vars status fram
går av en korsmärkt runsten som ristats åt en 
värendsk storman, en "bonda virzkum". Såda
na virdabönder ur samhällets översta skikt har 
sannolikt varit initiativtagarna till de första 
glest utplacerade kyrkorna i centralbygden. 
Dessa kan ha uppförts som gårdskyrkor men 
detta utesluter inte att de fungerat för en större 
krets av bygdens folk. Författaren har säkert 
rätt i detta men det är svårare att godta hennes 
tanke att man för övrigt under den första krist
na tiden kan "mycket väl ha utnyttjat redan be
fintliga och till ursprunget profana lokaler som 
gudstjänstrum". År det inte troligare att män
niskor under den här tiden "sökte" kyrka som 
kunde ligga långt från den egna byn eller går
den och att "socknen" än så länge kunde vara 
ett ganska stort och till sina gränser diffust om
råde? Kyrkobyggande och sockenbildning bör 
ha varit en förhållandevis utdragen process som 
för den värendska centralbygdens del går ett 
stycke in i 1200-talet och som förde perifera ko
lonisationsområdena fortsätter ännu längre 
fram. Så t. ex. torde Aneboda socken vid grän
sen mot Njudung ha nybildats av de nordligaste 
delarna av Moheda och Bergs socknar — hä
radsgränsen mellan Allbo och Norrvidinge går 
rakt genom socknen — sannolikt i samband 
med att kyrkan år 1346 omtalas som "de nuovo 
edificari" av riddaren Karl Tukesson. Vidare 
tillkom Almundsryd i den södra gränstrakten 
som en utbrytning från Vembo (Urshult), san
nolikt på 1300-talet, och Hälleberga i Värends 
sydöstra del som en avsöndring från Algutsbo-
da under samma århundrade. 

Frågorna om kyrkornas läge i sina socknar 
och i förhållande till bebyggelseenheterna be
rörs fortsättningsvis i det omfattande avsnittet 
" M u r a d e och timrade korkyrkor". Det är i Vä
rends kärnområde man finner de kyrkor som i 
likhet med Aringsås ligger intill en speciell be
byggelseenhet men knappast centralt i socknen 
vilket kan tyda på enskilda initiativ och tidig 
etablering. I centralbygden och särskilt i dess 
yttre delar finns emellertid också exempel på att 

kyrkan inte är centralt belägen i en socken med 
stora utmarksområden men samtidigt centralt 
och "rät tvis t" placerad i förhållande till byarna 
och mellan dessa. Talar detta för att platsval och 
bygge av kyrka och prästgård är följden av ett 
kollektivt beslut och indikerar dessa kyrkor en 
senare fas i utbyggnads- och sockenbildnings
processen? Frågorna är berättigade också mot 
bakgrund av förhållandena i Värends södra och 
östra "målabygder" som allmänt anses koloni
serade relativt sent. I de stora gränsbygdssock
narna ligger kyrkan centralt i socknen och med 
ungefar lika avstånd till den utspridda bebyg
gelsen, vilket tyder på en medveten planering. 
Anita Liepes belysning av det samlade mönst
ret och av frågorna om initiativen till och förut
sättningarna för kyrkobyggandet är högst in
tresseväckande och bör kunna ge incitament till 
fortsatt probleminriktad forskning med närma
re analys av det empiriska materialet och kom
parativa studier. 

Några av de tidiga stenkyrkorna, daterade 
till 1100-talets slutskede och 1200-talet, har 
byggnadsdetaljer och utsmyckning som ganska 
tydligt pekar på ett stormannainflytande. En 
karaktär av "gårdskyrka" utesluter inte att 
byggnaden också fungerat som sockenkyrka. 
Som ett tydligt exempel på denna typ anges Dä
desjö med planerad emporanordning och rika 
tak- och väggmålningar. Märkligt nog nämner 
författaren här inte att ett godsinnehav i Däde
sjö ingår i en donation till Vreta kloster under 
1100-talet av Guttorm jarl, en av rikets stor
män. Förhållandet tyder på att personer ur en 
speciellt priviligierad klass varit besuttna i byg
den och spelat en bestämd roll vid kyrkans 
byggnad och gestaltning, som torde skett suc
cessivt under 1200-talet. 

I det nämnda avsnittet prövas också frågan 
om lantkyrkornas relationer till stiftskyrkan, 
t. ex. genom prebendeförhållanden, kan ha på
verkat utformning och utsmyckning. Några 
tydliga bevis härför kan inte läggas fram och det 
negativa resultatet bekräftar alltså vad Herman 
Schuck påvisat i sitt arbete om Linköpingskyr
kan, nämligen att de "annekterade" kyrkorna 
fått avstå prästbordets inkomster men behållit 
den för kyrkan avsatta delen av tiondel. Nor
malt torde alltså bönderna själva svarat helt för 
kyrkans byggande och utrustning i prebende-

Formännen 82 (1987) 



Recensioner 239 

socknarna. Inget hindrar emellertid att bisko
par och prelater i domkyrkan — män som ofta 
rekryterades från den jordägande stormanna-
klassen — haft egna gårdskomplex ute i Vä-
rendssocknarna under äldre medeltid och den 
vägen möjliggjort och befrämjat stenkyrkobyg
gen och utsmyckning med målning och trä
skulptur. Kanske kan sådana relationer ligga 
bakom traditionen att den märkliga romanska 
kyrkan i Hemmesjö, som i vissa avseenden hör 
nära samman med Växjö domkyrka i dess 1100-
talsskepnad, har tillhört biskopen? Kan före
komsten av en på 1200-talet målad donators
bild av en biskop i Vederslövs kyrka antyda 
samma förhållande? 

Anita Liepe visar övertygande att korkyrkan 
av tidigmedeltida typ levat kvar och kopierats 
under medeltidens senare århundraden — ett 
exempel ården tidigare nämnda, timrade 1300-
talskyrkan i Aneboda som visserligen revs om
kring 1900 men är känd genom fotografier och 
andra uppgifter. Gotiska planformer och stilde
taljer slog aldrig igenom i det enkla och robusta 
kyrkbyggandet i Värend. Under senmedelti
den tillkom ett antal salkyrkor som nybyggen 
och till följd av att små, äldre korkyrkor behöv
de utvidgas. Utrymmesbehov på grund av ny
kolonisation och ökad befolkning torde varit 
avgörande, speciellt i de stora gränsbygdssock
narna. I ett fall, Aseda, har säkerligen också 
den starka Olofskulten påverkat valet av salkyr-
koformen och de kraftigt tilltagna måtten. Där
emot känner man tveksamhet inför tanken att 
den senmedeltida salkyrkoformen bestämts av 
liturgin, såtillvida att elevationen under mäs
san krävt en bättre visuell kontakt mellan präst 
och menighet och därför ett öppnare kyrko
rum. Elevationen som ett påbjudet inslag i mäs
san går dock tillbaka till 1200-talet och sanno
likt var korskranket en bestående del av kyrkans 
inredning medeltiden igenom. Som författaren 
säger kan det mycket väl vara så att Växjö dom
kyrkas senmedeltida ombyggnad till hallkyrka 
varit impulsgivande för salkyrkorna men då 
bör man också ta med i bilden att domkyrkan 
sannolikt haft skrank och läktare mellan pres-
byteriet och övriga kyrkan. Visserligen saknas 
arkeologiska belägg härför men dels fanns 
skrankanordning ännu i efterreformatorisk tid, 
dels ger den medeltida Smålandslagens kyrko

balk den intressanta upplysningen att bannlys
ning skall kungöras av biskopen och hans kani
ker i "lasktaera dyr". 

I avsnittet om senmedeltida tillägg konstate
rar författaren att valvslagningen aldrig slog 
igenom i Värend vilket skiljer provinsen starkt 
från Skåne. Likheten med Västergötland är å 
andra sidan påtaglig. Orsaken kan säkert sökas 
i ekonomiska förhållanden och brist på tradi
tion och material för tegelbyggande inom pro
vinsen. De enda exemplen på valvslagning över 
kyrkorummet som kan anföras är Moheda och 
Hemmesjö förutom Växjö domkyrka. Under 
senmedeltiden tillkom också några västtorn av 
vilka Bergunda särskilt bör nämnas eftersom 
Anita Liepe här gör en intressant omdatering. 
Tidigare har det relativt breda tornet bedömts 
vara romanskt men sätts nu i samband med 
släkten Trolles senmedeltida etablering av 
Bergkvara som sätesgård och centrum i ett vid
sträckt godskomplex. Det kan konstateras att 
tornets murverk saknar romanska egenskaper 
och vidare skvallrar en ursprungligen planerad 
men aldrig utförd valvkonstruktion — fyra 
kryssvalv som tänks utgå från en mittpelare — 
om ett byggnadssätt som närmast kan hänföras 
till magasins- eller borgarkitektur från senme
deltiden. Möjligen kan frågan om tornets ålder 
och ursprungliga gestalt få sin lösning genom 
närmare granskning av Bergkvararuinens 
murverk och framför allt jämförande studier av 
profanbyggnader inom det sydskandinaviska 
område där släkten Trolle haft sina gods och 
kontakter. 

Avhandlingen ger många goda belägg för att 
Värends medeltida kyrkobyggande präglas av 
provinsialism och självständighet och att de lo
kala förutsättningarna varit starkt styrande. 
Nödvändigheten av att begränsa uppgiften och 
bokens omfång har uteslutit komparativa stu
dier vilket inneburit att de medeltida Värends-
kyrkorna framträder i stark isolering. De om
världskontakter som givetvis funnits och de im
pulser som därmed lämnats, inte bara från den 
modesta domkyrkan i Växjö utan också direkt 
från t. ex. de skånska landskapen eller Linkö
pingsstiftet — från Njudung, Finnveden eller 
området kring Kalmar — får tas upp till ny be
handling mot bakgrund av den ökade kunskap 
och de nya infallsvinklar som boken ger. 
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Anita Liepe har behandlat sitt ämne väl och 
nått flera väsentliga resultat vid tillämpningen 
av det historiskt-funktiondla betraktelsesättet. 
Hennes avhandling visar också på möjligheter
na att arbeta vidare med en rad frågor i tvärve
tenskaplig belysning och den aktualiserar vik
ten av noggranna byggnadsarkeologiska under

sökningar och analyser för att vi bättre än idag 
skall kunna utnyttja själva kyrkobyggnaderna 
"som funktionsuttryck för en bygd i en histo
risk situation". 

Evald Gustafsson 
Riksantikvarieämbetet, S-11484 Stockholm 

Hans Soop, The Power and the Glory. The Sculptures 
of the Warship Wasa. KVHAA Almqvist & 
Wiksell Int., Stockholm 1986. 270 s. ISBN 
91-7402-168-0. Pris 210:- . 

När Vasa bärgades 1961 var det något av en in
ternationell sensation, så att säga en senkom
men gottgördse för den nesa som drabbade den 
unga stormakten Sverige en augustidag 1628, 
när det stolta regalskeppets jungfrufärd fick sitt 
snöpliga slut utanför Beckholmen. Under åren 
som följde efter bärgningen har betydelsen av 
det storartade och unika fyndet för en rad histo
rievetenskaper, även sett i ett internationellt 
sammanhang, framträtt allt tydligare. För 
konstvetenskapens del är det helt naturligt den 
rika skulpturutsmyckningen som främst drar 
intresset till sig. Det rör sig ju här inte bara om 
ett kvantitativt mycket betydande tillskott till 
vårt bestånd av träskulptur från 1600-talet; 
minst lika viktigt är det, att dessa skulpturer re
presenterar ett fält som hittills varit mycket litet 
känt. 

Nästan all träskulptur från 1600-talet, som 
hittills varit känd, kan som bekant hänföras till 
kategorin kyrkliga inventarier. Med tanke på 
vilken central roll de stora örlogsskeppen hade 
i tidens ögon, inte bara på grund av sin slagkraft 
utan också som representanter för kronan, 
måste deras utsmyckning med heraldiska och 
allegoriska motiv betraktas som representa
tionskonst av högsta rang. Ett uttalande av Col-
bert, som Hans Soop citerar i sin här anmälda 
bok, ger stöd fördetta antagande: "I l n'y a rien 
qui frappe tant les yeux ni marque tant la mag-
nificence du roy que de bien orner les vaisseaux 

comme les plus beaux qui aient encore paru å la 
mer." Samtida bilder av de stora skeppen med 
sina svällande segel, sina fladdrande fanor och 
sin rika polykroma dekor ger syn för sägen; 
ståtligare budbärare om sin makt kunde ingen 
monark sända ut. Att de franska örlogsskeppen 
under Ludvig XIV tid var praktfullt dekorera
de har man alla skäl att tro, när man vet att en 
första rangens skulptör som Pierre Puget arbe
tade för marinvarvet i Toulon. Någon skulptör 
av hans klass får vi naturligtvis inte vänta oss att 
finna på Skeppsholmen men kvaliteten på de 
bästa av Vasas skulpturer tål väl att jämföras 
med det som annars presenterades i Gustav II 
Adolfs Sverige. 

Mot denna bakgrund är det med stort intres
se man tar emot Hans Soops arbete om Vasas 
skulpturutsmyckning. Undersökningen av Va
sas skulpturer påbörjades ett år före skrovets 
bärgning och redan 1974 kunde Soop lägga 
fram ett omfattande, preliminärt manus, som 
nu i reviderat skick föreligger i tryck. 

Hans Soop har inte nöjt sig med att presente
ra materialet i en resonerande katalog, utan 
han ägnar det också en inträngande ikonologisk 
analys, helt i konsekvens med Vasas representa
tiva roll. I två inledande, relativt kortfattade ka
pitel görs läsaren bekant med skeppsdekoratio
nens utveckling från antiken till 1600-talet och 
med den politiska och militära situation Sveri
ge befann sig i när Vasa byggdes. Därefter följer 
en redogörelse för skeppets bygge och dess utse
ende, dvs. en rekonstruktion i ord och bild med 
särskild hänsyn tagen till placeringen av den 
skulpterade utsmyckningen. I detta samman
hang presenteras också summariskt de källor i 
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form av kopparstick, målningar och skeppsmo
deller, som varit till hjälp vid rekonstruktions
arbetet. 

Bokens huvudavsnitt utgörs av den resone
rande katalogen, där samtliga skulpturer, in
klusive alla ornamentala element, beskrivs och 
analyseras med hänseende till stil och ikonogra
fi. Katalogen är grupperad i enlighet med 
skulpturernas placering på skeppet. För varje 
föremålsgrupp visar en schematisk teckning 
var de befann sig. 

Bokens tredje och sista del innehåller ett ka
pitel, som sammanfattar det ikonologiska pro
gram analysen av de enskilda skulpturerna lett 
fram till samt ett kapitel om de skulptörer som 
arbetade på Vasa. Det var färre än man skulle 
kunna tro med tanke på omfattningen av arbe
tet: källorna nämner allt som allt fem bildsnida-
re, som för längre eller kortare tid var verksam
ma vid varvet under de år Vasa byggdes. Tre av 
dessa är även kända från andra sammanhang: 
Mårten Billetsnidare eller Martin Redtmer, 
Hans Billetsnidare eller Hans Clausink och Jo
han Thesson eller Johan Didrichsson Tijsen. 
Av dessa tre har Martin Redtmer, som Sten 
Karling redan påvisat, tydligen spelat den vikti
gaste rollen. Med ledning av de verk, som på re
lativt säkra grunder kan tillskrivas dessa skulp
törer, lyckas Hans Soop på ett övertygande sätt 
gruppera huvudparten av skulpturerna från 
Vasa kring dem. 

Att det är ett stort och mödosamt arbete som 
ligger bakom rekonstruktionen av skeppets 
skulpturala utsmyckning torde var och en, som 
gör sig mödan att tänka sig in i fyndomständig
heterna och bristen på kall- och jämförelsema
terial, lätt förstå. Det är därför synd, att så lite 
av rekonstruktionsarbetets problem redovisas i 
texten. Läsaren konfronteras aldrig med hypo
teser och alternativ, utan endast med en d d 
kortfattade hänvisningar till vissa ledtrådar vid 
arbetet, t. ex. formen på skulpturernas baksida, 
som kan visa var på skrovet de haft sin plats, och 
med det slutgiltiga resultatet av det mångåriga 
rekonstruktionsarbetet. Det är förvisso ett 
övertygande resultat som nåtts men en inblick i 
arbetets mödor och i de oklara punkter som sä
kert kvarstår hade utan tvivel höjt framställ
ningens vetenskapliga värde och gjort läsning
en intressantare. 

Den ikonologiska tolkningen av Vasas skulp
turprogram intar som redan antytts en central 
plats i Hans Soops arbete. Det är befogat med 
tanke på den roll den skulpturala dekoren får 
antas ha spelat men jag ställer mig ändå tvek
sam både till de förutsättningar Soop utgår 
ifrån och till viktiga delar av hans tolkningar. 
Soop förutsätter att Vasas utsmyckning följde 
ett detaljerat ikonografiskt program, författat 
av någon lärd man vid Gustav II Adolfs hov. 
Enligt min mening finns det starka skäl att be
tvivla att så var fallet. Det är klart, att vissa rikt
linjer för dekorationen, t. ex. i fråga om de he
raldiska motiven och deras placering, måste ha 
givits men huvudparten av skulpturprogram
met är allmängods ur tidens rika arsenal av or
nament och dekorativ figurkonst och kan lika 
gärna motsvara gängse praxis för utsmyckning
en av örlogsskepp vid de väst- och nordeurope
iska varven. Som Soop själv påpekar, torde 
många skulpturer vara utförda redan innan 
Vasa började byggas, de fanns alltså troligtvis 
på lager och kan knappast ha varit bärare av nå
got mer specifikt symboliskt innehåll. Den ne
derländska och tyska rullverks-, grotesk- och 
broskornamentiken, som både de rent orna
mentala detaljerna och en stor del av den figu
rala skulpturen kan hänföras till, lånar sig på 
grund av sin mångtydighet villigt till ganska ut
studerade tolkningar. Det krävs därför starka 
belägg, hämtade från det speciella verkets t ill -
komstmiljö, för att övertyga om att sådana figu
rer och ornamentformer det här är fråga om, 
som på intet sätt tycks skilja sig från genrens 
konventioner, var avsedda att uttrycka någon 
speciell innebörd. Mer övertygande än Soops 
hypotes om ett detaljerat, så att säga "skräd
darsyt t" ikonografiskt program är enligt min 
uppfattning antagandet, att Vasas skulpturut
smyckning i stort sett följer konventionen för 
hur ett örlogsskepp bör utsmyckas: martialiska 
gestalter omväxlande med maritima motiv ut
gör huvudparten av skeppets dekor. Sin specifi
ka karaktär, dvs. sin anknytning till Sverige och 
Gustav II Adolf, får den genom de starkt fram
trädande heraldiska motiven. 

Man får anta att Vasas skulptörer, liksom de
ras kolleger bland träsnidare och stenhuggare i 
1600-talets Europa, i huvudsak arbetade efter 
mönsterstick. Bortsett från enstaka hänvisning-
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ar till ornamentstickare som Cornelis Bos och 
Vredeman de Vries och från kortfattade karak
teristiker av de ornamentala motiven i Vasas 
dekor behandlas ornamentiken mycket styv
moderligt. En noggrann analys av ornamenti
ken, dit som sagt även en del av figurplastiken 
kan räknas, och en undersökning av dess förhål
lande till den rika floran av ornamentstick kun
de ge intressanta inblickar i skulptörernas ar-
betspraxis. Samma sak gäller naturligtvis för 
den rena figurskulpturen. Först när vi känner 
förlagorna, kan vi avgöra hur beroende konst
närerna var av dem, resp. hur fritt och själv
ständigt de arbetade och endast mot den bak
grunden har vi förutsättningar att avgöra om 
enskilda motiv är individuellt formade för att 
uttrycka ett speciellt innehåll, eller om de är all
mängods. 

Det skulle föra för långt att gå in på en de
taljkritik av de ikonologiska tolkningarna i det
ta sammanhang och det skulle också ge en 
orättvist skev bild av Hans Soops stora arbete 
om Vasas skulpturer. Oberoende av olika upp
fattningar i fråga om hur Väsas skulpturpro
gram bör tolkas, kan man vara enig om att det 
representerar något mer än en innehålls- och 
avsiktslös dekor. Vi måste alltså försöka tolka 

det och om Hans Soops förslag till tolkning väc
ker motsägelse är det ändå ett första steg på vä
gen. Tack vare den noggranna dokumentatio
nen av varje enskild figur, den övertygande re
konstruktionen av helheten och den stilistiska 
grupperingen av materialet kring de tre huvud
mästarna kommer Hans Soops arbete att ha ett 
bestående värde både för det svenska 1600-ta-
lets konsthistoria och, på ett internationellt 
plan, för kunskapen om 1600-talets skeppsde
koration i norra och västra Europa. Mot den 
bakgrunden hade man önskat att bildåtergiv
ningen varit av högre kvalitet. De svart-vita il
lustrationerna är nästan genomgående för 
bläcka och färgbilderna (bortsett från Björn 
Landströms vackra rekonstruktioner) överty
gar inte om att det var värt pengarna att kosta 
på dem. Språket är lättläst och sympatiskt fritt 
från konstvetenskaplig jargong, vilket inte 
hindrar att en språkgranskare, förtrogen med 
engelskt konstvetenskapligt språkbruk, hade 
kunnat putsa bort en del terminologiska kan
tigheter. 

Lars Olof Larsson 
Christian-Albrechts Universität 

Olshausenstrasse 40, D-2300 Kiel, BRD. 

Kurt Lehsmann & Wilhelm Oddberg , Kultur
fonder i Sverige. Etl urval till tjänst för stipendiesökande. 
Sjätte omarbetade och utvidgade upplagan. 
Stockholm 1986. 224 s. ISBN 91-854221-2. Pris 
kr 125:- . 

Lennart Frii, Alla dessa fonder och stiftelser. Malmö 
1985. 582 s. ISBN 91-859462-30. Pris kr 2 8 9 : - . 

Helt säkert missar svensk humanistisk forsk
ning enormt många chanser till att finansiera 
vetenskapligt angelägna uppgifter på grund av 
att dess representanter är alltför okunniga om 
vilken ekonomisk potential våra över 50000 
stiftelser och fonder har att erbjuda. Dessas vär
de ligger kring 50 miljarder kronor och de delar 
årligen ut tiosiffriga belopp. Speciellt i en krym
pande offentlig ekonomi finns det all anledning 

för dem som verkar också inom vår tidskrifts in
tresseområden att skaffa sig god information 
om stiftelsernas och fondernas Sverige. Skaffar 
man de nu anmälda böckerna är detta inte sär
skilt svårt men de bör studeras med urskillning 
och förnuft. Med hjälp av dem skulle t. ex. det 
ämbetsverk inom vilket jag själv har min verk
samhet lätt kunna extrahera en databas som 
motsvarar de behov som verket och dess tjänste
män har för sin forskning. Verket borde varje 
månad kunna i personaltidningen erinra sina 
medarbetare om vilka medel som just då funnes 
disponibla för olika ändamål. Verket borde ock
så uppmuntra de sina att söka sådana anslag 
och arbeta upp en strategi härför. 

Man får vara författarna mycket tacksam för 
det stora besvär de gjort sig med sina samman-
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ställningar som så väl orienterar oss inom det 
annars helt oöverskådliga beståndet av fonder 
och stiftelser. Först på plan var Wilhelm Odel-
berg som redan 1961 utkom med första uppla
gan av Kulturfonder i Sverige som han sedan till
sammans med Kurt Lehsmann omarbetat och 
utvidgat i flera nya utgåvor. Boken är mycket 
väl strukturerad och lätt att använda. Stiftelser
na, drygt 700 till antalet, redovisas i bokstavs
ordning men arbetet har också ett ämnesregis
ter där ändamålen redovisas så att det framgår 
var det kan löna sig att söka för ett visst ända
mål. För de olika fonderna anges vidare mycket 
ordentligt vilka inskränkningar som gäller så 
att man inte behöver göra onödiga ansökning
ar. I många fall anges också utdelningsbelop
pens storlek. Ibland slår man dock förgäves i 
boken efter välkända stiftelser eftersom förfat
tarna varit så diplomatiska att de inte lämnat 
uppgifter om fonder och stiftelser som direkt 
motsatt sig offentlighet. 

Hovrättsassessorn Lennart Frii har i sin bok 
medvetet gått den motsatta vägen, han har till
verkat en väckarklocka och alarmanordning 
med aningen för hög ton, vilket irriterat många 
stiftelsers företrädare som fått mycket extraar
bete i form av besvarandet av för dessa icke rele
vanta ansökningar. Författaren är odiploma
tisk och frifräsande och hans främsta syfte är att 
ruska om bland de vegeterande fonder och stif
telser som inte fullgör sina för skattefrihetens 
erhållande skyldigheter att årligen utdela 80 % 
av avkastningen. Han har givit sin bok underti
teln Boken som hjälper dig att söka bland mer än 5 500 

fonder med miljarder i tillgångar. Förvaltarna till 
somliga av dessa fonder anklagas för att inte föl
ja donatorernas önskemål och för att låta fon
derna ligga oanvända till ingen nytta. Friis bok 
vinnlägger sig framförallt om de humanitära 
sektorerna men är strukturerad så att det finns 
särskilda kapitel avseende allmänt angivna än
damål, forskning samt konst (inkluderar teater, 
musik och sång). Värdefullt är att tillgångarna 
redovisas för så många fonder; vad man där
emot saknar är telefonnumren till fonderna och 
stiftelserna. 

Dem har Odelberg & Lehsmann med. Den 
muntliga kommunikationsmöjligheten är vik
tig för anslagssökande. Roande och intressanta 
är de små inledande kapitlen om donationshi
storia, nuläge, förvaltning och fondernas och 
stiftelsernas betydelse. Författaren ger också 
anvisningar om hur man bildar nya stiftelser. 
Det avsnittet är alldeles för kort och saknar 
juridisk—skatteorienterande kommentar. 

Avslutningsvis propagerar han för att sökan
den skall skriva fritt ur hjärtat och klart redogö
ra för sina behov. J ag håller med honom i hans 
tro att fonderna och stiftelserna kommer att 
spela en allt mer framträdande roll i dessa tider 
då samhällets åtaganden förändras. Grundtan
ken med en donation är att lämna hjälp då det 
allmänna (dvs. staten eller kommunerna) inte 
kan ställa upp. Han förutspår dem en roll lik
nande den som de spelade före det moderna 
välfärdssamhällets genombrott under 1900-
talet. 

Jan Peder Lamm 
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Hikuin 9. Utgiven av Jens Vellev. Moesgård 
1983. 288 s. ISBN 87-87270-32-3. ISSN 0105-
8118. 

Volym 9 av tidskriften Hikuin publicerar före
dragen vid det första nordiska kyrkoarkeolo
giska symposiet, som 1981 hölls på Moesgård i 
Danmark, betitlat "Kirkearkavologien i Nor
den" (jfr Symposium for nordisk kyrkoarkeologi i Abo 
under Kongresser ovan). 

I volymens femton artiklar ger en rad av Nor
dens mest erfarna kyrkoforskare översikter eller 
behandlar enskilda problem inom den nordiska 
kyrkoarkeologin. Nedan skall de flesta av bi
dragen kort beröras. 

Hans Stiesdal behandlar ' 'Gräver i tidlige vest-
tårne", dvs. gravar i romanska västtorn, bygg
da samtidigt med eller inte långt efter långhu
set. I flera undersökta kyrkor i Danmark och 
Skåne har man påträffat gravar i västtornen, 
gravar, som genom sin placering eventuellt kan 
tolkas som stiftargravar. Han konstaterar att 
materialet ännu är för magert för att mer nyan
serade hypoteser skall kunna framläggas, men 
det är tankeväckande att flera av dessa gravar är 
kvinnogravar. 

Henrik Graebe presenterar "Frådstenskirker", 
kyrkor byggda i kalktuff, som egentligen utgör 
ett kemiskt sediment. Som nybruten är stenen 
liksom täljsten lätt att bearbeta, men genom 
luftens påverkan hårdnar den. Graebe ger en 
översikt över frådstenskyrkorna — vilka alla 
tillhör perioden 1000-talets slut-1100-talets 
början och är uppförda i närheten av förekoms
ter av denna stenart — som en bakgrund till re
dogörelsen för två kyrkor i Slangerup på Själ
land. Här har man fått fram såväl den kyrka 
som Erik Ejegod (1095—1103) lät bygga (med 
sina sannolikt 51 m i längdutsträckning mot
svarande Roskilde domkyrka vid denna tid
punkt) som en kyrka från Valdemar den stores 
tid, föregångare till den nuvarande S:t Mikaels 
kyrka. 

Jens Vellev har ägnat sig åt en liten grupp 
kalkstenskyrkor på Djursland i trakten av 
Grena. Han har samarbetat med den utomor
dentligt skicklige fotografen Poul Pedersen, 
som också samarbetade med Asger Jörn; Pe
dersen har en sällsynt förmåga att lyfta fram det 
plastiska och själva materialstrukturen. För att 

datera kyrkorna i gruppen har man gjort den
drokronologiska analyser på takstolarna. Vel
lev vill inte dra generella slutsatser av de vunna 
resultaten, men framhåller metodens använd
barhet för belysning av datering och byggnads
historia. 

Elna Möller pekar — med sin stora erfarenhet 
— på den information olika skador på kyrko
byggnaderna kan ge. Till bidragets rubrik 
"Kirkernes fjender — brand? tryk? fugt? värme 
m.m.?" kan man ju i dag också foga luften. 

Håkon Christie och Hans Emil Liden gör båda 
översikter över norsk kyrkoarkeologi, men med 
olika vinklingar: Christie behandlar "Den fors-
te generasjon av kirker i Norge", medan Liden 
analyserar "Norsk midddalders steinarkitek-
t u r " med undertiteln "en generasjons byg-
ningsarkeologiske arbeide i perioden 1950—80. 
Problemer og resultater." Christie orienterar 
inledningsvis om det bevarade materialet, bl.a. 
30 av ursprungligen mer än 1 000 stavkyrkor, 
men också ca 500 tomter efter nu försvunna 
kyrkor. Dessa tomter är viktiga fornlämningar, 
men svåra för kulturvårdsmyndigheterna att 
bevaka. Därefter redogör han för en rad äldre 
stavkyrkor med jordgrävda plankor, som påvi
sats vid grävning i stående stav- och stenkyrkor. 
Arkeologiska undersökningar i stående stav
kyrkor och byggnadshistoriska undersökningar 
har så, som Christie skriver, visat "stadier i den 
utviklingsprosess som har föregått fra misjons-
tidens jordgravne stolpekirker till 1100-årenes 
levedyktige stavkirker". 

Liden betecknar sig i sitt bidrag som "gam
malpositivist" och sin generation av byggnads-
forskare som inriktad på fakta och realkunskap 
om monumenten, i reaktion mot den rådande 
forskningen, med subjektiv stilanalys som vik
tigt verktyg. Därför inriktades verksamheten 
mot en byggnadsarkeologisk metodik. 

Sedan tar han upp en rad problem och före
teelser, som fått sin belysning i de senaste tre 
decenniernas forskning: kyrkor byggdes ofta i 
etapper. Vad är regel och vad är undantag? Vi
dare: kyrkornas fasta inredning, sockenkyrko-
och gårdskyrkobegreppen, västverk. 

Det svenska avsnittet inleds med en forsk
ningshistorik av Karin Andersson och Margit Fors
ström som sträcker sig från 1600-talet till 1980-
talet. 
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Erland Lagerlöfs presentation av Sveriges me
deltida träkyrkor är en kort översikt; sedan Hi
kuin 9 publicerades har de båda första av Sveri
ges Kyrkors träkyrkopublikationer utkommit 
(del 1, Marian Ullen, Medeltida träkyrkor. Småland 
samt Ydre och Kinda härader i Östergötland, del 2, Er
land Lagerlöf, Medeltida träkyrkor. Västergötland, 
Värmland, Närke) som omfattar de bevarade trä
kyrkorna och genom beskrivningar, uppmät
ningar och dendrokronologiska dateringar pre
senterar viktigt nytt stoff. De träkyrkor som en
dast påvisats arkeologiskt skall enligt planerna 
komma i en tredje volym. Därför är än så länge 
Anders W. Mårtenssons bidrag om Lunds stavkyr
kor den enda samlade framställningen av dessa 
fysiska vittnesbörd om Adams av Bremen 300 
skånska kyrkor. 

Ragnhild Boström har outröttligt utforskat de 
särpräglade Ölandskyrkorna, som vid 1200-ta-
lets mitt alla stod som försvarskyrkor. De flesta 
byggdes om och många revs på 1800-talet, men 
bevarade äldre teckningar ger ändå en uppfatt
ning om dem. Ragnhild Boström har också in
troducerat den originella arkeologiska damm-
sugningsmetoden (beskriven i Sveriges Kyrkor 
vol. 142, Föra kyrkor) genom vilken man i flera 
kyrktorn kunde ta tillvara fynd som vittnade 
om längre vistelser där. Artikeln följs av en 
mycket omfattande litteraturförteckning. 

Kalmartraktens stenkyrkor, behandlade av 
Karin Andersson, är besläktade med de öländska. 
De är också mycket komplexa och har karaktär 
av försvarskyrkor: flera är flervåniga, några har 
varit klövsadelskyrkor, dvs. har torn i öster och 
väster, två är rundkyrkor. Hon tecknar en histo
risk bakgrund och diskuterar monumenten i 
förhållande till den, vilket gör hennes framställ
ning synnerligen synpunktsrik; förhoppnings
vis kommer hon tillbaka till dessa problem. — 

Till problemen hördateringarna, hur kyrkorna 
har fungerat som försvarskyrkor, vilka som låtit 
uppföra dem, hur markvåningen har använts: 
enbart av bygdens folk eller som härbärgen för 
vägfarande? 

Waldemar Falks avslutande svenska bidrag re
dogör för en intressant undersökning av Väs
tergarns kyrkoruin, belägen alldeles intill den 
ännu stående medeltida sockenkyrkan. Det vi
sade sig att ruinen inte var den nu stående kyr
kans föregångare, utan att båda hade existerat 
parallellt under hela medeltiden; de två kyrkor
na och den nu till medeltid C l4-daterade, 1 400 
m långa Västergarnsvallen gör det sannolikt att 
Västergarn under 1100—1200-talen befann sig i 
ett urbaniseringsskede. 

Marja Terttu Knåpas avslutar raden av forsk
ningsöversikter med en redogörelse för den 
finska kyrkoarkeologin. 

Hela volymen avrundas med en förteckning 
över kyrkoarkeologisk litteratur 1950—1982 rö
rande de nordiska länderna inklusive Sydsles-
vig. 

Genom sina många översiktsartiklar och de 
viktiga problem som belyses utgör Hikuin 9 en 
ovärderlig handbok i kyrkoarkeologi, där de 
följande volymerna i ämnet (nr 12, Kirkearkeologi 
i Norden 2 har kommit under hösten 1987) kom
pletterar genom att ta upp specialproblem. 

Skall man rikta någon kritisk synpunkt mot 
publikationen är det att flera av planerna och 
kartorna förminskats så att de blir omöjliga att 
tyda. Kanske kunde man jämte en- och tvåspal-
tiga bilder även införa sådana som är 2/3 av 
satsytans bredd. Men detta är endast en rand
anmärkning. 

Göran Tegnér 
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Agne Furingsten, Samhällsförändringar i ett 
långtidsperspektiv — ett exempel från södra Västergöt
land 1500 f -1000 e. Kr. Gotarc, series B. Got
henburg Archaeological Theses No 1, 1985, 
ISBN 91-85952-08-7. 

Agne Furingstens avhandling är en produkt av 
många sammanlöpande linjer i svensk nutida 
arkeologi. Det är frågan om U V Västs verk
samhet där författaren tagit livlig del, det är vår 
svenska inventering och det är Göteborgsinsti
tutionens delaktighet i det arkeologiska para-
digmskiftet de senaste tio-femton åren. Före 
denna tid skulle avhandlingen ha heta t ' 'Trane-
motrakten från bronsålder till vikingatid" och i 
tidsföljd behandlat fynd och fornlämningar 
från de aktuella socknarna samt ett insättande 
av dem i Forssanders, Arbmans, Schönbäcks 
och Stenbergers syn på det förhistoriska förlop
pet. Nu väljes samma trakt av en avhand
lingsskrivare i arkeologi inte för att skildra om
rådets förhistoria utan för att utnyttja kunska
pen om dess fornlämningar och fynd för att 
studera förändringsprocesser i förhistoriska 
samhällen. En analys av arbetets resultat bör 
alltså ställa spörsmålet om författaren tillfört 
frågan om samhällsförändringar i ett långtids
perspektiv något väsentligt — inte om vi fått 
veta mer om Tranemotraktens förhistoria. 

I ett kapitel om teoribakgrund utvecklar för
fattaren närmare idén om att människans bete
enden i olika frågor inte enbart beror på ekono
miska förhållanden i samhällets bas utan att så
dant som mental template, tidsaspekt, biologis
ka primära behov och samhällets regelsystem 
ur juridisk-ideologisk aspekt också bör vägas in 
i beteendemönstren. Goddier, Hayek och Le-
page, Heckscher, Sahlins och Sjöden sätts i re
lation till varandra. 

Tiden som samhällsanalytisk faktor tar för
fattaren upp med stöd av forskare som Carl-
stein, Becker och Hägerstrand och hävdar att 
genom en analys av tidsutnyttjandet i ett förhis
toriskt samhälle kan man värdera olika aktivi
teters angelägenhetsgrad. 

I en diskussion om ideologi och ekonomi me
nar författaren att tidsallokering måste finnas 
med i en ekonomisk analys. Dessutom är det 
viktigt att i förändringsprocesser iakttaga i vil
ken följd sinsemellan som ekonomi, sociala, po

litiska och religiösa förhållanden förändras. 
Och till sist i detta avsnitt ställs det gamla sträv
samma motsatsparet teorilöshet och teoriinne
håll mot varandra och författaren tar den ställ
ning man skall ta. 

I ett kapitel om forskningshistorik behandlas 
bebyggclsearkeologisk forskning, spatial arkeo
logisk forskning, förändringsbegreppet i arkeo
logi och ekonomisk, socioarkeologisk, politisk 
och religionshistorisk forskning. För författa
ren betyder Polanyi mycket i ekonomiavsnitten 
och Service mycket för de politiska avsnitten. 

Efter dessa inledande avsnitt presenterar för
fattaren det västsvenska analysområdet: en un
gefärlig fyrkant mellan Tranemo, Månstad, 
Dalstorp och Nittorp är det frågan om och det 
ligger i sydsvenska höglandets (i vid bemärkel
se) västligaste område 35 km SÖ om Borås. I av
handlingen får vi en fyllig beskrivning av områ
det som kan sammanfattas kring begreppen 
Raä:s inventering och UV Västs grävningar. 4 
st fornlämningskategorier utnyttjas: rosen, 
stensättningar, domarringar och högar. Sam
manlagt finns det 307 platser med 743 fornläm
ningar i analysområdet. På detta område med 
dess fornlämningar läggs nu fyra grupperingar 
av förändringsanalyser: ekonomiska, sociala, 
politiska och religiösa. De ekonomiska föränd
ringarna granskas i sin tur ur inte mindre än 8 
st analysvinklar: från markutnyttjande till de
mografiska förhållanden. I dessa resonemang 
hävdar författaren att gravarnas placering är en 
markering av var bebyggelsen legat. I detta 
analysområde måste det påståendet vara rik
tigt. 

Tidsutnyttjandet diskuteras efter två para
metrar: tidsåtgång vid gravbyggande, arbetstid 
för livsmedelsproduktion. 

Pollenanalys tas till hjälp och fyra tidsavsnitt 
får skilda karaktärer: 1500—750 f. Kr., låg 
mänsklig påverkan på naturen; 750 f Kr—150 
e. Kr., först försvinner sädespollen praktiskt ta
get, sedan ökar jordbruket och därefter i slutet 
av perioden minskar det igen; i tiden 150—500 
e. Kr. kommer en drastisk ökning som följs av 
en svacka omkring år 500 och därefter en lugn 
och stadig ökning fram till vikingatidens slut. 
De fyra fornlämningstyperna rosen, stensätt
ningar, domarringar och högar fördelar sig på 
dessa fyra perioder med siffrorna (antal) 180, 
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219, 98 och 246. 
Följande slutsatser beträffande odlingen 

kommer författaren till: 
Period 1. (1500-750) ett roterande 

odlingssystem, en gård. 
Period 2. (750—150) övergångstid, buskträ-

dessystem, expansion av boskapsskötseln, 
åkerbruket kryssplöjer med årder, tvågårds-
system. 

Period 3. (150—500) stationärt brukningssy
stem med gödselbruk, lösliga bybildningar. 

Period 4. (550—1000) koncentration av före
gående, åkerexpansion, byar. 

I en diskussion om bosättningsmönster dis
kuterar författaren dispergerad och agglomere-
rad bebyggelse. Vid närmare eftertanke får 
man som läsare en känsla av att ju lägre de ge
nomsnittliga värdena blir, desto mer närmar 
sig den dispergerade bilden en agglomeration. 
Och högre värden kan innebära (också) enstaka 
fornlämningar liggande glest utspridda. 

De demografiska förhållandena analyseras 
enligt Gejvalls, Iregrens, Baudous, Hyenstrands 
och Ambrosianis teorier och författaren kom
mer fram till att mot slutet av period 1 har be
folkningen stigit till 1 person! Medan läsaren 
faller i begrundan över hur det såg ut i början av 
perioden använder därefter författaren sitt sun
da förnuft och ger oss följande bild av befolk
ningsutvecklingen: P 1. 30/50-60/100. P 2. 
60/100-150/225. P 3. 150/225-215/320. P 4. 
215/320-355/530. På historiska grunder vet vi 
att befolkningen i området år 1330 är 690 per
soner. 

Författaren sammanfattar detta stora ekono
miska avsnitt med att peka på romersk järnål
der (150—500) som den stora förändringsperio
den med redistribution, individuellt ägande, ny 
bystruktur m. m. 

I kapitlet om sociala förändringar diskuterar 
författaren de sociala enheternas storlek, den 
sociala stratifieringen och social specialisering. 

I kapitlet om politiska förändringar undersö
ker författaren tre områden: gränser, aggres
sion och administration. För per. 1 konstateras 
spridd bebyggelse utan gränser. För senare pe
rioder är det först 3 och sedan 5 bebyggelseom
råden. 

För bronsåldern får läsaren här en känsla av 
att området är för litet för några slutsatser och 

för de senare perioderna bör området sättas in 
i ett större geografiskt/periodiskt perspektiv än 
vad som sker i avhandlingen. Författarens slut
satser är därmed inte felaktiga men hade då 
vunnit ytterligare i tydlighet. 

I kapitlet om religiösa förändringar tar för
fattaren upp gravbyggandet och gravskick/ri
tual. 

Till sist når författaren fram till de avgörande 
konklusionerna i avhandlingen. Efter en ge
nomgång av markutnyttjande, agrar produk
tion, bosättningsmönster, social stratifiering, 
bebyggelsegränser och gravskick, där fornläm
ningar, gravfynd och pollenanalyser använts i 
analysen, anser sig författaren kunna konstate
ra att de avgörande trendbrotten under den stu
derade tiden sker synkront i ekonomiska, soci
ala, politiska och religiösa hänseenden. Enligt 
min mening är detta en viktig slutsats som bör 
studeras också i andra områden än detta lilla 
begränsade analysområde. 

Avslutningsvis kan sägas att avhandlingen 
balanserar mellan en 70-talsmässig metodik 
som torde ha framgått av recensionen och nå
got nytt som kommer, nämligen erfarenhets-
mässiga rimlighetsbedömningar inom define-
rade zoner av trovärdighet, där erfarenheten 
bygger på datoriakttagelser av multivariabla 
holistiska modeller. 

Carl Cullberg 
Bohusläns museum 
S-451 15 Uddevalla 
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