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Recenssioner 

Jörgen Hoika, Das Mittelneolithikum zur Zeil der 
Trkhterbecherkullur in Nordoslholstein. Untersuch
ungen zu Arcbäologie und Landschaftsge-
schichte. Mit beiträgen von Gisela Asmus, 
Dietrich König, Helmut Konermann, Hans 
Otto Nielsen, Gunther Nobis, Rudolf Schut-
rumpf und Piet Vermeersch. Offa Bucher 61 
(Karl Wacholtz Verlag Neumunster) 1987. 
ISBN 3 52901161 4. ISSN 0581-9741. 

En modern monografisk bearbetning av mel-
lanneolitiskt trattbägarmaterial från Schles
wig-Holstein har länge saknats. Detta har med
fört att det varit svårt att, jämfört med Dan
mark och Sydsverige, diskutera utvecklingen 
och förändringar under perioden M N I - M N 
V. Det är därför som man med stora förvänt
ningar öppnar Jörgen Hoikas omfattande 
monografi över mellanneolitisk Trattbägarkul
tur i Nordoslholstein. Boken är uppdelad i två 
större delar: text och katalog. Till sistnämnda 
hör också 86 sidor med illustrationer av sedvan
lig hög tysk klass. Dessutom ingår 7 större eller 
mindre appendix som behandlar geologi/pol
lenanalyser, diatoméer, kornstorlek, osteologi, 
och en kortfattad exkurs över databehandling 
av C l4-analyser. 

Redan inledningsvis skriver Hoika att de 
kronologiska aspekterna kommer att utförligt 
behandlas men också att Trattbägarkulturens 
kulturella miljö skall diskuteras. Detta inne
fattar miljö, bosättning, ekonomi, social struk
tur, handel och transport. Dessutom behand
las Rothmanns undersökningar mellan åren 
1904-1908 på Flintholm i Bundsö. Syftet med 
detta är tvåfalt: att presentera det aldrig tidi
gare publicerade materialet samt att diskutera 
den mellanneolitiska kronologin i Danmark. 

Bokens första större avsnitt behandlar den 
geologiska och morfologiska utvecklingen se
dan sista istiden i Nordoslholstein. Undersök
ningsområdet omfattar halvön Nordoslholstein 
och den i norr belägna ön Fehmarn. Området 

är förbundet med fastlandet mellan Lubecker 
Bucht i öst och Hochwachter Bucht i väst. Om
rådet är präglat av olika morfologiska former 
vilka uppstått under Weichsd-istiden. Kustens 
utseende har varit avhängigt Östersjöns olika 
nivåförändringar. Undersökningar av havs
ytans förändringar visar att denna låg mellan 
100 och 200 cm under den nuvarande havsytan. 
Detta har naturligtvis stor betydelse när det 
gäller att rekonstruera den neolitiska miljön 
kring boplatserna. En omfattande diskussion 
av boplatserna Dannau och Sussau, som är be
lägna i anslutning till de vidsträckta våtmarks
områdena i den s. k. Oldenburger Gråben, ger 
till resultat att dessa boplatser en gång var be
lägna i anslutning till kusten. 

Efter en omfattande forskningshistorik, som 
avslutas med frågeställningen huruvida den 
nyare danska kronologin kan användas i Hol
stein, vidtar den egentliga materialbearbet
ningen med i första hand flint- och stenredskap. 
Framför allt llintyxorna får en utförlig behand
ling. I och med att Hoikas arbete omfattar hela 
mellanneolitikum behandlas samtliga yxtyper 
dvs. tunnbladiga, mellanbladiga, tjockbladiga 
yxor med rätvinkligt tvärsnitt samt tjockbla
diga yxor med icke rätvinkligt tvärsnitt. Vid en 
första genomläsning förvånas man av atl Hoika 
använder termen tjockbladig vid behandling av 
tunnackiga och tjocknackiga yxor. Med detta 
följer Hoika dock endast Nielsens (1977) defini
tioner. Det är emellertid något förvirrande att 
läsa om tjockbladiga, tunnackiga yxor och 
tjockbladiga, tjocknackiga yxor. 

Efter den mycket omfattande behandlingen 
av flint-, sten- och ben/horn-redskapen får det 
kerarniska materialet ett jämförelsevis litet ut
rymme. Detta avsnitt är uppdelat i tre delar: 
kärlformer, ornamentik och förhållandet 
form-dekor. När det gäller kärllörmer använ
der sig Hoika av Bagges och Kaelas schema från 
1950, dock utbyggt. Ebbesens beteckningar 
från 1975 har inte beaktats på grund av att ma-
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terialbearbetningen avslutades så tidigt som 
1970 (s. 77). Följande typer har identifierats: 
dösflaskor, tratdialskärl (6 undertyper), tratt
formiga skålar (2 typer), cylinderhalskärl, kon-
halskärl (2 typer), fotskålar och lerskivor. 

Beträffande ornamentiken gör Hoika samma 
iakttagelse som Ebbesen (1975) att andelen or
nerad keramik är liten på boplatserna jämfört 
med i gravarna och då det här aktuella materi
alet till största delen härrör från boplatser är 
följaktligen det analyserade skärvmaterialet re
lativt litet. Ornamentikens förändringar är 
dock viktiga när det gäller kronologin. 

Hoika uppdelar ornamentiken i två huvud
grupper: positiva och negativa mönster. Den 
första gruppen omfattar pålagda element som 
öron och hankar medan den andra gruppen 
omfattar intryckta element. Sammanlagt om
fattar Hoikas analys 38 element, därav 34 nega
tiva. Diskussionen kring ornamentiken är myc
ket klar och lätt att förstå. I enlighet med den 
tredelade indelningen av diskussionen presen
teras först mönsterelementens fördelning på 
kärlens olika delar. Denna framlägges klart i en 
tabell. Därefter behandlas orneringstekniken 
på samma sätt. Antalet orneringstekniker är 
litet och flertalet användes mycket sällan. Sam
manlagt 16 olika tekniker har identifierats. 
Dessa har erhållit bokstavsbeteckningarna 
A-Q. Dominerande är tre tekniker: linjer, 
Furchenstich och enkla instick. Värt att nämna 
är att tvärsnodd och tandstämplar användes i 
mycket liten utsträckning. 

Den kronologiska indelningen bygger på 
slutna fynd, framför allt från mindre gropar. I 
enlighet med Davidsen (1978) utesluter Hoika 
fynd från större gropar. Den typologiska indel
ningen är ett arbete i Montelius anda och leder 
fram till en indelning i fem grupper, därav en 
tidigneolitisk. 

Till mellanneolitikum hör fyra grupper, var 
och en definierad genom en typboplats: grupp 
1 Heiligenhafen, grupp 2 Siitel, grupp 3 Dan-
nau och grupp 4 Siissau. Ordningen är från ti
dig till sen mellanneolitisk tid. 

Därefter diskuterar Hoika förhållandet till 
andra neolitiska kulturer i undersökningsom
rådet. Kontaktfynd behandlas ingående och 
visar att det förelåg vissa kontakter mellan 
Trattbägar-kulturen och Kugdamphoren-

kulturen. Viss samtidighet kan finnas mellan 
dessa båda kulturer. Detta framgår t. ex. av 
boplatsen Putlos där vinklar i form av trekanti
ga stämpelintryck förekommer på trattbägare. 
Även på boplatsen Dannau har enstaka skärvor 
från Kugdamphoren-kulturen påträffats. 
Ovannämnda boplatser dateras till M N III/IV 
och redan då kan visst inflytande från denna 
kultur spåras. Någon egentlig keramik från 
M N V har inte påträffats i Nordoslholstein vil
ket gör att Hoika placerar Kugdamphorenkul-
turen i M N V. Detta innebär att Trattbägarkul
turen upphör i och med M N III/IV. 

Förhållandet till enkelgravskulturen är där
emot svårare att lösa. Enligt Hoika är endast 
undergravstid samtidigt med Kugdamphoren-
kulturen (MN V) och övergravstid utgör perio
den direkt efter denna. 

Efter att ha klargjort den kronologiska indel
ningen i Nordoslholstein behandlar Hoika 
komparativt material från närliggande områ
den. Inledningsvis diskuteras tidigneolitikum i 
undersökningsområdet och jämföres därefter 
med Sydskandinavien. Hoika indelar på basis 
av det Nordostholsteinska materialet tidigneo
litikum i följande perioder: FN la Rosenhof FN 
I b Siggeneben FN Ic Satrup och FN II Fuchs-
berg. 

Denna indelning följer i stort den av Schwa
bedissen (1979) presenterade. Rosenhofgrup-
pen, vars namngivande boplats ännu inte är 
fullständigt publicerad, kan dateras till en peri
od före tidigneolitikum i Sydskandinavien. 
C'4-dateringarna från Rosenhof ger ett medel
värde på 3 340 (Schwabedissen 1979, s. 157). 
FN Ib (Siggeneben) är också tidig. Medelvär
det på C'4-dateringarna är 3 150 (Schwabedis
sen 1979, s. 157). Även Satrup-gruppen är tidig 
medan Fuchsberg klart kan paralldliseras med 
motsvarande danska dateringar. 

Hoika paralldliserar ändå FN Ib med bo
platser som Stengade II som förvisso är tidig 
men om den är så tidig som Siggeneben är dock 
tvivelaktigt. Satrupgruppen, FN Ic, paralldli
seras med grupper som sen Volling och Virum. 
Även här får man bortse i så fall från C'4-
dateringarna då Satrup enligt dessa är äldre. 
Det föreligger med andra ord klara svårigheter 
att direkt jämföra de båda områdena med var
andra under tidigneolitikum. Ytterligare ett 
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problem med Hoikas redogörelse är att hänsyn 
inte tages till senare års diskussion. Arbeten av 
t. ex. Larsson (1984), och Madsen & Petersen 
(1984) saknas i diskussionen. I en not (35) hän
visas emellertid till ett symposium i Schleswig 
1985 där just den regionala kronologin för olika 
områden diskuterades och där det klart fram
kom att det är svårt att paralldlisera utveck
lingen inom olika områden och att hänsyn mås
te tagas till regionala utvecklingslinjer. 

Därefter behandlas mellanneolitikum på 
samma sätt. De fyra grupperna i Nordoslhol
stein diskuteras med utgångspunkt i det syd
skandinaviska materialet. Resultatet blir att 
Hoikas grupp I omfattar Troldebjerg och Klin
tebakken. Någon möjlighet att uppdela M N I i 
två grupper ser inte Hoika i sitt område. Grupp 
II motsvarar M N II (Blandebjerg) medan 
grupperna III och IV sammanslås och jämförs 
med Bundso/Lindo. M N V är inte företrädd i 
Holstein utan under denna period dominerar 
Kugdamphoren-kulturen helt. Som nämnts 
ovan anser Hoika att element från denna upp
träder redan under MN III/IV. 

Efter diskussionen av det nordiska materi
alet vidtar en behandling av de i Tyskland när
liggande områdena Mecklenburg, Nordnieder-
sachsen/Unterdbegebiet. I detta sammanhang 
finns det inget utrymme att i detalj diskutera de 
kronologiska problemen i dessa områden utan 
endast ett fåtal aspekter kan behandlas. 

Precis som i Holstein är Fuchsberg (FN II) 
inte företrädd i Mecklenburg men stilmässigt 
existerar vissa paralleller. Den s. k. Gingster-
stilen anser Hoika vara karakteristisk för MN I 
som precis som fallet är i Holstein inte går att 
tvådela. MN II däremot är mycket välbelagd i 
Mecklenburg. Ett lokalt särdrag är den rika fö
rekomsten av skulderkärl. M N III/IV bör sam
manslås till en period. På Riigen framträder en 
lokalstilvariant under M N III, Nadditzstilen. 
Det verkar vara karakteristiskt att det just un
der M N III uppträder lokala stilvarianter. Även 
i detta område saknas M N V utan denna period 
karakteriseras av Kugelamphorenkulturen. 

Längre söderut utvecklas under M N I i om
rådet mellan Elbe och Saalemynningen Alt-
tiefstichkeramik. Kontakter norrut finns som 
framgår av enstaka keramikskärvor på boplat
serna Siggeneben och Heiligenhafen. Alttiefs-

tichkeramik kan, enligt Preuss, uppdelas i en 
äldre och en yngre stil. Dessa motsvarar unge
fär M N la och Ib (Preuss 1980, s. 62 ff). Under 
början av M N II framträder i området Walter-
Nienburg gruppen. 

Anmärkningsvärt är att Hoika inte mer in
gående behandlar just förhållandet mellan 
Trattbägarkulturen i Nordoslholstein och Alt-
tiefstichkeramik. Skillnader finns men likheter
na i t. ex. orneringsteknik är slående. I båda 
områdena dominerar, bortsett från linjeorna-
mentik på buken, Furchenstich. Denna teknik 
är däremot ovanlig i Sydskandinavien. Enligt 
mitt förmenande står det ganska klart att vi har 
att göra med lokalt utvecklade grupper under 
övergången tidig- och mellanneolitikum samt 
under M N I i nordvästra Tyskland men som 
har ornamentik i form av Furchenstich gemen
samt. 

Efter de omfattande kronologiska avsnitten 
vidtar en diskussion av ekonomi, produktions
förhållanden, handel, social struktur samt bo
platsernas struktur. Något väsentligt nytt bi
drar dessa avsnitt inte med, därtill är undersök
ningarna för små. Några punkter är dock värda 
att diskuteras. När det gäller fördelningen mel
lan tamdjur och vilt är inte materialet stort men 
uppgifter från boplatsen Sussau pekar på att 
tamdjuren helt dominerar; förhållandet är 
97% gentemot 3%. Detta är i överensstämmel
se med motsvarande boplatser i Sydskandina
vien. Sussau dateras till M N III/IV. När det 
gäller odlingen föreligger en tydlig dominans 
för korn från boplatsen Dannau (MN III/IV). 
Andelen uppgår till 70% medan andelen em
mer är 24%. Detta är också något som under
sökningar i Sydskandinavien visar — andelen 
korn ökar på bekostnad av emmer. 

Belägg för att årder utnyttjats finns från bo
platsen Dannau där dylika framkom under en 
husrest från MN III/IV. Intressant är att man 
genom pollenanalyser påvisat åkrarnas ringa 
omfattning på denna plats. Den stora mängden 
gräsfrön tyder på att åkrarna närmast haft ka
raktären av små parceller som efter skörd 
snabbt växt igen med gräs. 

Beträffande bosättningens struktur anmär
ker Hoika att boplatserna visar en markant lo
kalisering till vattendrag eller mossmarker. 
Boplatserna ger intryck av att ha varit knutna 
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till specifika områden där megalitgravarna fun
gerat som kultiska och kulturella medelpunk
ter. Detta är ett problem som det borde finnas 
anledning att återvända till. Intensivare och 
större undersökningar kan på så sätt ge en bätt
re bild av lokala territorier under mellanneoliti
kum. 

Till sist diskuterar Hoika den danska mellan
neolitiska kronologin utifrån en omfattande be
arbetning av de äldre undersökningarna på 
Flintholm (Bundsö). Det skulle föra alltför 
långt att i en recension behandla detta utan i 
detta sammanhang får en kort sammanfattning 
vara tillräcklig. Hoikas slutsats är att två krono
logiska horisonter är representerade på Flint
holm: M N Ib och M N III/IV. Den danska kro
nologin med en uppdelning i de båda grupper
na III och IV är enligt Hoikas mening svår att 
försvara utifrån materialen från Bundsö och 
Lindö. I enlighet med indelningen för Nordosl
holstein anser Hoika att dessa båda perioder 
bör sammanslås till M N III/IV. 

Hoikas arbete är en grundlig genomgång 
av framför allt de kronologiska problemen. 
Tyngdpunkten ligger på en korrelation av den 
nyaste danska periodindelningen och Nordosl
holstein. Diskussionen i samband med bear
betningen av den äldre grävningen på Flint-
holm/Bundso leder till att perioderna III och 
IV även i Danmark bör sammanslås till en 
period. Styrkan i arbetet är alltså den kronolo
giska bearbetningen och katalogen med ett 

stort antal utmärkta illustrationer medan övri
ga delar blir lidande genom avsaknaden av en 
mer teoretisk diskussion kring bosättning och 
social struktur. Här saknar man en diskussion 
kring en d d nyare skandinavisk och brittisk lit
teratur som kunde ha bidragit till ställandet av 
några hypoteser för det fortsatta arbetet i Nord
oslholstein. 
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Jörgen Skaarup, Yngre stenålder på eerne sydfor Fyn. 
Med bidrag av Kaj Strand Petersen, Georg 
Nyegaard, Kim Aaris-Sorensen och Pia Ben-
nike. Meddelelser fra Langelands Museum. 
Rudköbing 1985. 491 sid., 462 fig., 6 kartbila
gor. English summaries. ISBN 87-88509-03-06. 
Pris DK 275:-

Denna bok är resultatet av drygt 100 års forsk
ningsarbete vid Langelands Museum. Grun
den till museets starka neolitiska orientering 
lades av dess grundare Jens Winther genom 
dennes stora boplatsutgrävningar och talrika 

undersökningar av megalitgravar på Lange
land. Denna tradition fortsattes av Winthers 
efterträdare Hakon Berg, som arbetade med en 
systematisk nyregistrering och uppmätning av 
Langelands megalitgravar. Under 1970-talet 
utökades museets verksamhet till att omfatta 
/Ero och i mindre utsträckning även småöarna 
i det Sydfynska öhavet. Efter Bergs död 1977 
hararbetet fram till dess avslutning 1984, under 
ledning av bokens författare, i allt större ut
sträckning fått en bebyggelsehistorisk inrikt
ning. 

Den primära målsättningen med denna pub-
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likation är att från en mindre region samlat pre
sentera fyndmaterialet från yngre stenålder, 
dvs. tidsperioden 4000-1800 f. K r , i form av 
väldokumenterade fyndkataloger. Som under
sökningsområde har valts öarna söder om Fyn. 
I linje med detta huvudsyfte utgörs merparten 
av boken av fyra kataloger över boplatsfynd, 
depå- och offerfynd, megalitgravar samt övriga 
neolitiska gravar. Men förutom ren redovis
ning av arkeologiska data blir materialet även 
använt i försök till rekonstruktion av periodens 
bebyggelsemönster, ekonomi, samhällsstruk
tur, grav- och offerskick i särskilda avsnitt. 

Boken omfattar 491 sidor, fördelade på 14 oli
ka kapitel, samt 6 lösa bilagor i form av utbred
ningskartor. Fem av kapitlen åtföljs av engelsk 
sammanfattning. Förutom de rent arkeologis
ka avsnitten innehåller boken fyra naturveten
skapliga bidrag, som i detta sammanhang inte 
närmare skall beröras. Öhavets geologi av mag. 
sciet. Kaj Strand Petersen, de neolitiska fauna
lämningarna av stud. mag. Georg Nyegaard 
och lic. seient. Kim Aaris-Sorensen samt det 
humanosteologiska materialet av lic. med. Pia 
Bennike. 

Inom undersökningsområdet har forsk
ningsintensiteten varierat högst betydligt med 
Langeland som klart bäst utforskat. På de övri
ga öarna är de lokala museerna av olika ålder 
och alla har inte lika flitigt samlat upplysningar 
om sin forntid. Kulturgeografiskt och topogra
fiskt är området att betrakta som relativt likar
tat. Det är också väl avgränsat då det utgjort ett 
sammanhängande landmassiv, och med några 
få undatag, skilt från Fyn av det djupa Svend
borg sund vid övergången atlantisk/subboreal 
tid. Området var vid tiden 4000 f. Kr. ca 600 
km2 stort, vilket är 20 % mer än idag beroende 
på landsänkningen. 

Största delen av publikationen utgörs alltså 
av fyra kataloger, A - D Dessa är likartat och 
konsekvent uppbyggda. Varje fyndplats har an
givits med en arabisk siffra, som har sin mot
svarighet på de medföljande översiktskartorna. 
Dessa är rekonstruerade utifrån skifteskartor 
och visar fördelningen av skog, ängs, och betes
mark samt mossmarker vid tiden omkring 1800 
e. Kr. Vidare anges fyndort, socken, i vissa fall 
fastighetsnummer, museinummer samt för pri
vatägda fynd ett journalnummer. För varje 

fyndplats ges en kort beskrivning av topografi 
och jordartsförhållanden. För tidigare under
sökta och/eller publicerade objekt ges littera
turhänvisningar eller data gällande undersök
ningen. För boplatser har det fyndförande om
rådets storlek angivits, då detta varit möjligt att 
fastställa. Megalitgravarna och de övriga neoli
tiska gravarna typindelas enligt gängse indel
ningsgrunder. Vidare ges beskrivningar av an
läggningarnas form, orientering, uppbyggnad 
och storlek. För varje fyndplats finns en kort 
summarisk fast "fullständig" fyndlista. Till de 
tidigare publicerade materialen från boplatser
na Blandebjerg, Klintebakken, Lindö, Lyo, 
Stengade och Troldebjerg hänvisas dock till 
fyndlistorna i orginalpublikationerna. Av eko
nomiska och utrymmesmässiga skäl är endast 
enstaka viktigare fynd avbildade som foto eller 
teckning. Samma begränsning gäller även för 
planer, profiler och foto från de olika gräv
ningsplatserna. Vid samtliga uppmätta eller 
undersökta gravar medföljer dock plan och 
ibland profilritningar samt diverse foto. I ensta
ka fall finns även spridningskarteringar av fynd 
från megalitgravars kammare och offerskikt. 
Sammantaget är dock publikationen väl illust
rerad. 

Den första katalogen, A kap. III, är en för
teckning över samtliga, av författaren kända, 
boplatsfynd. Dessa uppgår till ett antal av 131 
st., varav merparten kommer från Langeland. 
Som boplatsmaterial betraktas fynd av slagen 
flinta, sten, ben, horn och annat organiskt ma
terial som framkommit vid utgrävning eller in
samling inom ett mindre avgränsat område och 
under förhållanden, som utesluter möjligheten 
av grav- eller depåfynd. På grund av flintrike
domen på de Sydfynska öarna har endast bo
platser innehållande minst 10 flintredskap 
medtagits i katalogen. Dock har samtliga kera
mikförande boplatser medtagits. 

För den neolitiskt intresserade innehåller ka
talogen många spännande material med för
modligen stora potentiella kvaliteter. Här tän
ker man inte minst på den ännu inte färdigbe
arbetade, stora MN (mellanneolitikum) V 
boplatsen Spodsbjerg på Langeland. Katalo
gen innehåller också en diskussion om Trolde-
bjerg-fyndets funktion bl. a. utifrån en mindre 
undersökning utförd 1977. Något entydigt svar 
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på om Winthers omdiskuterade långhus är att 
betrakta som ett sådant eller som en del av en 
palissadkonstruktion av "saarupstyp" gav un
dersökningen ej. Detta problem är naturligtvis 
av intresse. Men som Skaarup påpekar finns 
det ingen anledning att ifrågasätta Winthers 
tolkning av Troldebjerg såsom en boplats. 

Katalog B, över depå- och offerfynden, inne
håller 102 olika fynd. Merparten av dessa här
stammar från Langdand. Som depå- eller of
ferfynd avses här varje medveten nedläggning 
av ett eller flera objekt i fast mark, mossar eller 
i öppet vatten. Vidare får nedläggningen inte 
vara direkt knuten till gravläggningar eller van
liga boplatsaktiviteter. På inte så få neolitiska 
boplatser kan dock fynd av offerkaraktär samt 
andra fynd av rituell art spåras som t. ex. på 
Troldebjerg. Att utlämna dessa medför att en 
ofta svåridentifierbar men inte desto mindre in
tressant kategori inte får sin rätta belysning. 

Fyndgruppen av offer-/depåkaraktär har i 
mindre utsträckning varit föremål för mer sys
tematiska undersökningar varför fyndomstän
digheterna i många fall är oklara. Två eller flera 
föremål funna tillsammans har enligt Skaarup 
nästan utan undantag varit berättigade att 
medtagas i katalogen. För enstaka funna före
mål har endast sådana medtagits, som enligt 
fyndomständigheterna, påträffats invid jord
fast sten eller i våtmarker. En annan problema
tisk kategori är fynd av människo- och djurben 
i våtmarker. Dessa har redovisats om de genom 
naturvetenskaplig datering eller genom åtföl
jande artefakter kan hänföras till neolitikum. 

Katalogen C, över megalitgravar, är i antal 
sidor mätt publikationens största enskilda av
snitt och upptar nästan halva boken. I katalo
gen upptas 577 me gal i t gravar, varav 109 är helt 
eller delvis bevarade resten är s. k. tomter. 
Merparten kommer från Langeland och /Ero. 
Till grund för katalogen ligger i första hand 
Nationalmuseets sockenbeskrivning, men även 
Langelands museums 100-åriga arkiv och i 
mindre utsträckning andra arkivalier. Delar av 
området har också inventerats parallellt med 
genomgång av skiftes-, matrikel- och socken
kartor. Detta har resulterat i att ett stort antal 
tidigare okända fyndplatser kunnat påvisas, 
men också att tidigare kända tomter påträffats 
ödelagda. 

Ett problem av stort källkritiskt intresse är i 
vilken utsträckning antalet nu kända megalit
gravar motsvarar ursprungliga förhållanden. 
Enl Brendsted (1957 s. 232) anges 5 600-5 700 
kända, varav 2000 är bevarade, i hela Dan
mark. Ebbesen (1985 s. 38-39) beräknar det 
ursprungliga antalet till inte mindre än ca 
25 000, varav en tredjedel är registrerade och 
10 % bevarade. Med avseende på megalitgra
varnas representativitet intar Skaarup en än 
mer optimistisk hållning och påstår att det, i 
undersökningsområdet, kända beståndet mot
svarar 80-90 % av det ursprungliga antalet. 
Hur detta beräknats framgår dock ej av texten. 

Av enskilda monument tilldrar sig gånggrif
ten Hulbjerg, belägen på södra Langeland, spe
ciellt intresse. Gånggriften är utgrävd och res
taurerad av Hakon Berg 1960-61. Den var re
lativt oskadad och innehöll ett välbevarat 
fyndmaterial. Det stora, välbevarade skelett-
materialet är det största från området. Med ut
gångspunkt i detta material presenterar Pia 
Bennike i kapitel XIV en antropologisk under
sökning, där ett flertal problem behandlas. Ett 
av dessa berör, den i flera sammanhang disku
terade frågan, om de döda primärt begravts i 
gånggrifterna eller först i skeletterat tillstånd 
placerats däri. P. Bennike menar att den mycket 
goda överensstämmelsen mellan ben från höger 
resp. vänster sida samt mellan under- och över-
extremiteter och det förhållandet att ben som 
kunnat bestämmas tillhörande en och samma 
individ ofta låg i en viss närhet till varandra 
tyder på att de döda primärt begravts i gång
griften. 

I katalog D redovisas 51 gravar av icke dös-
och gånggriftstyp. Av de 10 jordgravarna av 
T R B (trattbägar)-typ kan endast ett litet fatal 
dateras och därmed knytas till denna kulturfas. 
Av enmansbegravningar av annan typ kan 5 
hänföras till EGK (enkeltgravskulturen), me
dan ett något större antal är från SN (senneoli
tikum). Knappt en tredjedel av de 21 hällkistor
na kan dateras. Dessa innehåller samtliga SN-
fynd. De i Östdanmark sparsamt förekomman
de EGK-stenkistorna finns representerade i en
dast 2 ex. 

Efter de fyra katalogerna följer ca 60 sidor, 
omfattande kapitlen VII—XI, där Skaarup 
presenterar sin syn på neolitikum. Det hela in-
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leds med ett kortare källkritiskt och metodiskt 
avsnitt " D e sydfynske oer i neolitisk tid". Här 
påpekas att även lösfynden genomgåtts och in
tegrerats i arbetet. Ledartefakterna inom den
na kategori redovisas i de separata fyndlistorna 
E—J. Men framförallt diskuteras olika forn-
lämningskategoriers representativitet och an
vändbarhet för bebyggelsehistoriska studier. 
Skaarup menar att megalitgravarna är repre
sentativa till antal och utbredning till skillnad 
från boplatser och offerfynd. Han menar också 
att det existerar ett fysiskt samband mellan 
boplatsområde och gravplats. Inte bara vid tid
punkten för megalitgravarnas uppförande utan 
även för hela neolitikum. Detta är inte minst 
den kontinuerliga användningen av megalit-
gravarna, enligt Skaarup, tecken på. 

I det följande behandlas i första hand bebyg
gelsemönster men även ekonomi, grav- och 
offerskick samt samhällsorganisation under 
TRB, EGK och SN. Framställningen är ord
nad i kronologisk följd, där förhållandena för 
enskilda faser, perioder och kulturer redovisas 
var för sig för att avslutningsvis sammanfattas 
och jämföras. Det är således flera i sig mångfa
cetterade problem under en relativt lång tids
rymd, neolitikum, som behandlas på ca 50 si
dor. Texten är kompakt, informationsmättad 
och närmast av sammanfattande karaktär. Vis
sa problem analyseras mer ingående medan 
andra blir mer ytligt behandlade. Statistik i 
form av diagram och tabeller lyser för ovanlig
hetens skull med sin frånvaro. För att illustrera 
texten visas materialets spridning på enkla 
prickkartor som komplement till de för detalj
studier mer användbara kartbilagorna. 

Förutom i sitt äldsta skede är T R B den neo
litiska kulturgrupp, som är bäst företrädd. 
P. g a. det sparsamma materialet från TN:s 
(tidigneolitikums) äldsta del behandlar Skaa
rup ej heller mer ingående neolitiseringsförlop-
pet och dess konsekvenser för bebyggelse och 
samhällsorganisation. Tonvikten i framställ
ningen läggs på utvecklingen under senare de
len av T N och MN A. Skaarup menar att 
grundpelarna i TRB-samhället skapas under 
TN:s andra hälft, då ett fast bebyggelsemönster 
utvecklats inom området. Detta grundas på ett 
antal tättliggande basboplatser, både i form av 
små enheter och lokaler av närmast bystorlek, 

förfogande över ett resursområde av storleken 
2-3 km i diameter. Basboplatserna komplette
ras med små säsongsmässiga jaktboplatser. 
Rättigheterna till de primära resursområdena 
markeras av offerplatser men framförallt ge
nom byggandet av megalitgravar. Då dessa, enl. 
författaren, i egenskap av gravar varit förbe
hållna ett fåtal individer, vittnar de även om en 
hierarkisk social struktur bestående av ett fler
tal små självständiga hövdingadömen. Grund
dragen i detta mönster fortsätter i princip 
under M N A helt fram till periodens slut. Den 
skisserade utvecklingen under MN A kan när
mast beskrivas som en kontinuerlig kvantitativ 
förändring, som kulminerar under MN V med 
ett stort antal verkligt stora och fyndrika bo
platser, speciella flinthuggningslokaler samt 
talrika grav- och offerfynd. Denna utveckling 
ses som en följd av en kontinuerlig befolknings
tillväxt sida vid sida med ett förbättrat och mer 
intensivt resursutnyttjande baserat på årder
bruk och nötboskap. "Det er på baggrund av 
dette tilsyndadende meget stabile samfunds-
billede, ad udviklingen i den efterfolgende pe
riode skal vurderes", konkluderar Skaarup. 

Att enskilda individer och grupper haft olika 
status i TRB-samhället är troligt. Likaså torde 
någon form av ledarskap och organisation exis
terat. Men att detta varit i form av hövdingadö
men är, enl. recencenten, däremot inte lika 
övertygande. För att kunna belysa detta pro
blem närmare och mer nyanserat behövs ytter
ligare analyser samt en preciserad begreppsap
parat. Övergången från M N A till M N B karak
teriseras som "et jaevnt og roligt udviklingsfor-
lob". Det fortsatta nyttjandet av samma bo
platslokaler, megalitgravar och flera av offer
platserna är, enl. Skaarup, tecken därpå. Till 
skillnad mot EGK:s kärnområden i Mitt- och 
Västjylland sker heller inga snabba förändring
ar i den materiella kulturen, utan dessa sker 
långsamt och försiktigt. Källmaterialet för 
EGK:s och SN:s vidkommande är i jämförelse 
med T R B både kvantitativt och kvalitativt sätt 
magert. Detta gäller inte minst boplatsmateria
len. För EGK redovisas 41 och för SN 69 bo
platser, som i och för sig inte är något försum
bart antal. M N A boplatserna är i flera väldo
kumenterade fall att beteckna som arealmäs
sigt mycket stora, fyndrika och med kraftiga ut-
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bredda kulturlager. Trots att flertalet M N B och 
många SN boplatser anlagts på samma lokaler 
som de från MN A är de av en helt annan karak
tär. För EGK:s vidkommande har keramik på
träffats på endast en boplats och avsaknaden av 
utbredda lager är påfallande. Under SN är si
tuationen likartad. I detta avseende innebär 
övergången till MN B, enl. recencenten, en ej 
obetydlig diskontinuitet gentemot TRB. 

Under den mellersta delen av EGK (MN 
Bil) blir vapen vanligare i grav- och offerfyn
den. Detta återspeglar, enl. författaren, troli
gen orostider, som paralldliseras med en klima
tologiskt betingad nedgång i lantbruksproduk
tionen. Dessa förhållanden skulle medverkat 
till "et enddigt sammenbrud af det århundre-
degamle hovdingastyrda samfundssystem og 
dermed antagelig også dets territoriale indel-
ninger". Återupprättandet av hovdingastyrda 
samhällen antas återigen äga rum någon gång i 
slutet av stenåldern eller vid övergången till äld
re bronsålder. Dessa, enl. Skaarup, tänkta för
ändringar av samhällsstrukturen av närmast 
cyklisk art "ha r ikke sat sig mange spor i områ
dets bebyggelsemonster, der genom hele neoli
tikum er praeget af staerk kontinuitet". Detta 
torde för en samhällsanalyserande bebyggelse
arkeologi vara ett något nedslående konstate
rande. Noggranna studier av boplatsers inre 
struktur, där dessa blir mer än prickar på kar
tan, torde dock kunna öppna nya möjligheter 
att se sociala mönster på och mellan boplatser. 

Avslutningsvis vill jag framhålla betydelsen 
av att få det neolitiska källmaterialet samlat 
presenterat och belyst från ett litet och välav-
gränsat område. Arbetet skulle dock ur strikt 
källkritisk synvinkel inte förlorat i kvalitet om, 
det naturgeografiskt enhetliga, undersöknings
området begränsats till det väldokumenterade 
Langeland. Några längre metoddiskussioner 
och djuplodande bearbetning av enskilda prob
lemkomplex ges ej utrymme för i publikatio
nen. Katalogerna har genom sin fyllighet och 
konsekventa uppläggning ett bestående värde 
och är, helt i enlighet med Skaarups intentio
ner, användbara även för forskare med andra 
utgångspunkter. Arbetet har dock inte bara till
fört ytterligare data om neolitikum utan också 
tillfört innehåll. Inte minst kommer förhopp
ningsvis den uppenbara förekomsten av mycket 
stora boplatser att friska upp diskussionen om 
TRB:s bebyggelsestruktur. Till sist kan man 
som svensk, något avundsjukt, inte undgå att 
förvånas över att detta betydande arbete produ
cerats på ett lokalmuseum, om än med långva
riga och stolta traditioner. 
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Roger Joussaume, Des dolmens pour les mörts : les 
megalithismes a travers k monde. Paris, Hachette, 
1985, 398 s., ill. ISBN 2-01-008877-8. Pris FF 
159. 

Den franske arkeologen Joussaume har i boken 
Des dolmens pour ks mörts ställt sig den omfattande 
uppgiften att ge en översikt över megalitismen i 
hela världen. Som det framgår av bokens titel 
handlar den om megalitgravar, sålunda inte om 
andra typer av megalitmonument såsom men-
hirer, alignement, stencirklar. 

Boken ger en geografisk översikt, världsdel 

för världsdel. Närmare två tredjedelar av text-
utrymmet är ägnat åt Europa, den resterande 
tredjedelen åt gravar i Afrika (inkl. Arabiska 
halvön och Madagaskar), Västasien (Syrien, 
Libanon, Israel, Jordanien), Kaukasus, Indi
en, Östasien (Kina, Korea, Japan) och Syd
amerika (Columbia). Han kunde ha tillagt yt
terliga några områden, t. ex. Sumatra och ett 
par mindre Söderhavsöar. Att Europa upptar 
så stor del av boken kan försvaras med att mega-
litgravsforskningen här har varit intensivast. 

Tack vare en lång erfarenhet av fältstudier 
och egna utgrävningar i Frankrike och Etiopi-
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en, har Joussaume förutsättningar att kritiskt 
sovra i den omfattande men ojämna litteratu
ren som han kompilerat och kommenterat. Bo
ken är huvudsakligen en beskrivning och dis
kussion av gravtyper och dessas variationer, ut
bredning i landskapet, byggnadsteknik och 
gravarnas tidsställning (såväl historisk som ra
diometrisk). Vidare tar han upp fynd och iakt
tagelser gjorda vid undersökningar och uppe
håller sig länge därvid bl. a. rörande frågan om 
megalitgravarnas funktion, gravsedvänjor, ri
tual samt gravbyggarnas ekonomi och de slut
satser som därav kan dras rörande samhälls
struktur och övriga förhållanden. Goda illu
strationer — planritningar och teckningar av 
gravfynd, utbredningskartor samt foton — un
derlättar läsningen väsentligt. 

I ett kort slutkapitel under rubriken "Diffu-
sionism: en förlorad paradigm?", tar författa
ren upp frågan om stenkammargravarnas ur
sprung, ett eller flera ursprungsområden. Båda 
alternativen har sina förespråkare, men frågan 
är enligt Joussaume för litet studerad i globalt 
sammanhang. Han ställer frågan, om morfolo
giska likheter i gravarnas konstruktion, t. ex. 
gavelhål, som förekommer såväl i Europa 
(Frankrike, Spanien, Sverige) som i Jordanien, 
Kaukasus och t. o. m. i Indien, beror på påver
kan från det ena området till det andra. Eller 
har sådana karakteristiska drag uppstått obero
ende av varandra? Kan det vara fråga om en 
"megalitreligion", som spritts av missionärer 
medförande gravidén? 

Lika utförlig som han är i sina områdesöver
sikter, lika kortfattad och vag är han i sitt ställ
ningstagande till diffusions- och antidiffusions-
teorierna. Han synes luta åt uppfattningen att 
megalitismen har uppstått i 4-5 områden i 
världen, t. ex. europeiska Atlantkusten, Kau
kasus, Indien, Columbia. Vad beträffar Europa 
synes han ha acceperat diffusionsteorin. 

Det är att beklaga att författaren inte har gi
vit en mera fullständig historik över olika idéer 
och hypoteser som framlagts under mer än ett 
sekel om den europeiska megalitismens ur
sprung. När man som han utgår ifrån att mega
litismen har uppstått på olika håll på jordklotet 
oberoende varandra, reser sig frågan, hur det 
kommer sig att en del samhällen världen över 
på en viss nivå av civilisation börjar bygga 
gravar av stora, stundom enorma stenblock. 
Den frågan tar han inte upp. 

Boken avslutas med en omfattande biblio
grafi på närmare 400 titlar, dock saknar en 
skandinavisk läsare några nordiska klassiker, 
som t. ex. Montelius' och Nordmans arbeten. 
Eftersom boken kommer att användas också 
som uppslagsverk, är det en brist att den saknar 
index. Men det får betraktas som förlagets an
svar. En engelsk version är på väg, och man vill 
hoppas att den bristen då är avhjälpt. 

Lili Kodas 
Prästgårdsgatan 68, S-412 71 Göteborg 

Birgitta Hårdh, CeramkDecoration andSocbl Orga
nization. Regional Variations seen in Material 
from South Swedish Passage-Graves. Scripta 
Minora 1985—1986:1. Studier utgivna av 
Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i 
Lund. 95 sid., 16 fig., 17 tab. ISBN 91-40-05148-
X. 

Före C14 metoden var stilstudier av trattbägar
kulturens (TRB) keramik grundläggande för 
datering samt för indelning i mer eller mindre 

väl definierade regionala och lokala grupper. 
Under de senaste årtiondena har intresset foku
serats kring TRB;s sociala aspekter och härvid 
har uppmärksamheten även riktats mot kera
miken, främst gravkeramiken. 

I dessa studier har de rika keramikfynden 
från gånggrifterna ånyo underkastats noggrann 
analys. För det senaste svenska bidraget svarar 
Birgitta Hårdh. Hon har undersökt dekora
tionselement och mönster på keramiken under 
mellanneolitikum från åtta västskånska gång-
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grifter i Kävlinge-Lödde å dalgång och i Väla-
bäcken dalgång. Det är ett geografiskt väldefi-
nierat område på 15 x 20 km, där gånggrifterna 
ligger i genomsnitt 3 km från varandra. Till 
testområde har valts gånggriften vid Fjälkinge i 
nordöstra Skåne, på 75 km avstånd, och Kungs-
dösen (även den gånggrift) i södra Skåne, på 50 
km distans. 

Syftet med undersökningen har varit att ge
nom noggranna stilstudier söka fastställa om 
det i området finns lokala variationer, där varje 
grav reflekterar sin nedärvda familjetradition. 
Eller om så inte är fallet, är det då möjligt att ut
ifrån keramikdekorationen definiera olika regi
oner. Detta skulle i så fall innebära att den fina 
gravkeramiken var centralt producerad och så
lunda kunna spegla en viss organisation av 
samhället. 

För att ha kontroll över kontaktnätet har för
utom materialets geografiska avgränsning även 
tidsfaktorn beaktats. Med utgångspunkt från 
att en speciell orneringsteknik — i det aktuella 
fallet tandstämpelteknik — har använts i be
gränsad tid under mellanneolitikum, har en
dast skärvor ornerade med tandstämpel under
kastats analys. 

Att få fram ett numerärt likvärdigt material 
för alla gånggrifter har vållat författaren en del 
problem, som sammanhänger med att några ti
digt undersökta gravar inte blivit efterunder-
sökta. Men det finns även andra svårigheter att 
bemästra för att få fram ett statistiskt represen
tativt material ur det rikt ornerade skärvmate
rialet. Det kan vara svårt att undvika att skär
vor från ett och samma kärl kommer att räknas 
som tillhörande flera. Så vitt jag kan överblicka 
redovisningen, har författaren varit observant 
på de felkällor som lurat. 

Analysen har genomförts enligt ett multidi-
mensionellt och hierarkiskt uppbyggt system på 
fyra nivåer: dekorens komposition, individuel
la mönster, dessas varianter, tandstämpelns 
form. För att få fram de identiska mönster som 
är frekventast och hur stor variationen av olika 
mönstertyper är, inkl. spridningen, har det 
krävts ett stort antal operationer. Ingående 
undersökningar har gjorts beträffande tand
stämpelns form, grovlek och bredd i olika deko
rationselement (enkla linjer, konturer, triangd-
resp. bandfyllning etc) . Med andra ord, det är 

den mest detaljerade ornamentanalys som 
någonsin gjorts på skånsk för att inte säga 
svensk-dansk gånggriftskeramik. 

Vad har detta omfattande arbete gett för re
sultat och vilka slutsatser beträffande sam-
hällstrukturen kan man dra av det? 

— Det visar bl. a. att det inte förekommer 
sådana individuella drag i keramiken mellan de 
åtta västskånska gånggrifterna, som kan anses 
spegla familjevis nedärvda mönstertraditioner. 
Den tanken avvisas direkt. Däremot framgår 
det tydligt att 20 av de undersökta 24 mönstren 
i stort sett har likartad spridning i gravarna 
ifråga. Undersökning av spridningsfrekvensen 
av de mest vanliga mönsterkombinationerna 
visar vidare att den västskånska gruppen utgör 
en sammanhållen enhet visavi de två referens
grupperna. De sistnämnda framstår av samma 
anledning som en öst- resp sydskånsk grupp. 
Med hänsyn till avstånden grupperna emellan 
är resultatet enligt min erfarenhet av gång-
griftskeramiken inte oväntat, men nu är den 
föredömligt bekräftad. 

Vad kan nu detta studium av tandstämpdor-
nerad keramik säga om produktionsvillkoren i 
den västskånska regionen? Författaren diskute
rar den regionala karaktären som skulle kunna 
tolkas som indicium på en central verkstad eller 
på ett fatal distributionsplatser för offerkärl. 
Men hon menar att det är svårt att påvisa en 
central produktion. Istället söker hon efter and
ra, enligt min mening långsökta tolkningsalter
nativ. Likheten i mönstren skulle sålunda bl. a. 
bero på att lerkärlen kan ha bytts mellan de 
västskånska grupperna eller att mönster spritts 
genom kontakter i samma region. 

Väntar man sig samma likhet som den som 
är karakteristisk för senare tiders serietillverka-
de lerkärl, t. ex. i den grekiska och romerska 
antiken, kommer det att bli svårt för att inte 
säga omöjligt att få fram bevis. De neolitiska 
gravkärlen är övervägande gjorda som stycke
gods, även om produktion av flera praktiskt ta
get identiska kärl har förekommit (och även på
träffats inte bara i en och samma grav utan ock
så i olika gravar). Att det är svårt att spåra kärl 
ornerade med samma stämpel, förvånar inte — 
avtrycken kan göras olika också med en och 
samma stämpel. Dessutom är det sannolikt att 
stämplarna byttes ut i snabb takt, de var för-
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brukningsartiklar, tagna ur naturens förråd i 
närmiljön (sällan speciellt tillverkade) men 
ibland förbättrade. Byte av stämplar kan också 
varit avsiktligt för att förläna mönstren mera 
individuella drag. Det bästa av gånggriftskera-
miken vittnar om stor säkerhet och skicklighet 
både i form och ornering som har gjorts av kun
niga och skickliga krukmakare. När man nu 
inte kan se lokala karakteristiska drag mellan 
de västskånska gånggrifterna, är central verk-
stadsproduktion den sannolikaste tolkningen. 

Slutligen vill jag starkt framhålla att Birgitta 
Hårdhs undersökning är noggrann och värde
full. Men min invändning är att hon inte drar 
bestämda slutsatser utan ställer upp flera alter
nativa lösningar. Det är bättre att den som sitter 
inne med ingående kunskap om materialet tar 
en bestämd ståndpunkt. Detta ger upphov till 
en fruktbar vetenskaplig diskussion. 

Lili Kaelas 
Prästgårdsgatan 68, S-412 71 Göteborg 

Ulf Bertilsson. The rock carvings of Northern Bohus-
bn. Spatial structures and socml symbols. Stockholm 
studies in Archaeology vol. 7. Stockholm 1987. 
233 s. + katalog 103 s. ISBN 91-7146-377-1. 

Endelig har det rike helleristningsmaterialet i 
Bohuslän blitt gjenstand for en omfattende 
analyse. Ulf Bertilsson bygger i sin doktorav
handling på materiale som er innsamlet ved 
Fornlämningsregisteret. Innenfor undersokd-
sesområdet er det nå kjent omkring 1350 lokali
teter med tilsammen vel 43 000 figurer. Det sier 
seg selv at en förste analyse av et så stort materi
ale må bli forholdsvis overflatisk, og Bertilsson 
har konsentrert seg om ristningenes geografis
ke spredning på makronivå, dvs. innenfor her
reder og sokn. 

Etter en översikt över funnhistorien og en 
kort beskrivelse av undersokdsesområdct gir 
Bertilsson en summarisk översikt över materi
alet som helhet, fordelt på sokn, herred og 
kartblad, både som absolutte tall og som frek
venser. Med tre omfattende rundgånger gjen
nom materialet, blir det en del gjentakdser, og 
avsnittet har fått et visst tautologisk preg. Han 
går så ovcr til å beskrive de enkelte motivene, 
som i hovedsak er skipsligurer, menneskefigu-
rer, fotsåler, dyrefigurer, sirkelfigurer, ringkors 
og gröper. Det virker derfor paradoksalt at han 
bruker mindre plass på beskrivdsen av disse 
enn av de (riktignok mange ulike) motivene 

som förekommer svaert sjelden, og som statis
tisk sett er lite interessante. 

Bertilsson går så över til å beskrive naermere 
de 25 störste lokalitetene, som alle har över 200 
figurer. Avhandlingen avsluttes med et avsnitt 
der han diskuterer ristningenes plassering i for
hold til kysten og gamle havnivå. Hans konklu-
sjon er at ristningene er kystbundet, men at de 
ikke kan knyttes til det samtidige havnivået. 
Istedet peker han på deres tilknytning til de vide 
leirslettene som steg opp av havet som folge av 
landhevningen, og som saerlig må ha vaert egnet 
for husdyrhold. Videre påviser han at det in
nenfor dette kjerneområdet for Nordens helle
ristninger, er både sentrale og perifaere områ
der, der saerlig Tanum, men også Kville utgjor 
sentralområdene. 

Bertilsson bruker tilsyndatende en hierar
kisk kapitdinndding, men den er bare til cu 
viss grad gjennomfort. Han opererer med tre 
nivå, mens det åpenbart er behov lör flere. Av
snitt 5.2.2. er kalt Analyse. Det består av vel en 
side med tabeller og kommentarer til disse. 
Videre lesning viser imidlertid at de etterfol-
gende avsnittene (5.2.3. osv.) egentlig er under
avsnitt innenfor analyseavsnittet. En mer gjen
nomfort bruk av den hierarkiske innddingen 
ville gjort avhandlingen långt lettere å lese. 
Også en utstrakt bruk av forkortelser og tall i 
teksten bidrar til å gjore avhandlingen lite les-
bar. Man skulle tro at forkortelser som Sf, Af, 
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Hf og Cm (for henholdsvis ship figures, animal 
figures, human figures og cup-marks) skulle 
vaere greie nok, men selv etter flere gångers les-
ning mister jeg översikten et stykke ut i boken. 
Lettere blir det ikke når disse forkortdsene 
opptrer sammen med mål på figurene, som blir 
oppgitt i cm. Bruken av AMR-nummer i de 
innledende tabellene i stedet forlokalitetsnavn, 
skaper ytterligere förvirring. 

Inne i beskrivelsen av de enkelte lokalitetene 
er det ofte tillop til en del interessante diskusjo
nen Mange er ufullstendige, og foregriper sei-
nere, mer samlete diskusjoner. Disse avsnittene 
virker derfor lite strukturerte, og det er blitt vel 
mye "returning t o " det avsnittene egentlig 
skulle handle om. 

Avhandlingen rommer adskillige tabeller, 
men burde nok hatt fler. Mange avsnitt, blant 
dem omtalen av de enkelte lokalitetene og rist-
ningsbergene, ville blitt mer lesbarom frekven-
sene var plassert i tabeller. Dette er imidlertid et 
problem som mange statistisk orienterte arkeo
loger stöter på. Hvordan gjore tallmaterialet 
tilgjengelig for leseren på en lettfattdig mate? 
For å forsikre oss om at tabellene virkdig blir 
förstått, knytter vi til dem länge förklaringen 
Og dermed går vinningen opp i spinningen. Vi 
bor etter hvert vaere kommet dit hen at tabeller 
kan tale for seg selv, også överfor arkeologer. 

Bertilsson har en sterk tro på nytten av å bru-
ke frekvensverdien Jeg er i utgangspunktet ikke 
uenig i dette, men når det hevdes at frekvens-
verdier er mer objektive enn absolutte tall, kan 
jeg ikke folge ham. At man gjennom en slik en
kel datamanipulasjon skal kunne oppnå en 
hoyere grad av objektivitet, er for meg en gåte. 
Her er det snarere snakk om tro på tallenes 
magi. 

Min videre kommentar er farget av erfaring-
er med helleristningsstudier i Tröndelag. Det 
blir på mange måter en vurdering av sentral-
området sett fra provinsen. Det ferste som slår 
en leser fra provinsen, er den manglende publi-
sering og tilgjengdighet av grunnlagsmateria-
let. Jeg legger ikke Bertilsson dette til last. Han 
har bygd på de opplysninger som har vaert til
gjengelig. Flere steder i avhandlingen roper 
han imidlertid at han ikke har sett figurer som 
diskuteres, men må vise til Baltzers tegninger 
fra slutten av forrige århundre. /Ere vaere Balt

zer for arbeidet han i sin tid gjorde, men når det 
ennå i dag må brukes som grunnlag for viten
skapelige studier, er det en tragedie for svensk 
hdleristningsforskning. 

En stor del av materialet består av gröper, og 
det er saerlig antallet gröper som gjor at de 25 
lokalitetene i Bertilssons utvalg er de störste og 
dermed blir undersökt naermere. Han har ut
vilsornt rett når han hevder at gropene er et vik
tig og integrert ledd i Bohusläns helleristninger. 
Han konstaterer at det er ulikheter i frekvensen 
av gröper og skipsfigurer, og tenker seg to muli
ge forklaringer på dette; at det dreier seg om to 
ulike tradisjoner som er skilt i tid eller at de har 
hatt ulik funksjon. De opptrer imidlertid delvis 
sammen, og Bertilsson tror at årsaken er ulik 
ålder. Forelopige undersökelser i Tröndelag 
viser tilsvarende monster, og her er kontrasten 
mellom de to tradisjonene enda större. Grop-
tradisjonen er trolig den eldste av de to, men 
likevel neppe eldst innenfor den samlete rist
ningstradisjonen. At det i Kville forholdsvis er 
faerre gröper enn i Tanum, forklarer likevel 
Bertilsson på en annen mate: ved det faktum at 
Kville er rikere på figurer med virkelige motiv 
(dette er ingen förklaring!) eller ved att gropene 
spilte en viktigere rolle i bronsealderkulturen i 
Tanum. Det er her klare motsetninger i Bertils
sons tolkning av gropene i ulike deler av av
handlingen. (Det kan igjen vises til forholdene 
i Tröndelag, der ristningene i det gropfattige 
Hegra i alminndighet synes å vaere yngre enn 
ristningene i det naerliggende Skatval sokn, der 
gropene har en långt mer framtredende plass.) 

Med stötte i et tidligere arbeid av K. G. Se
linge opererer Bertilsson med tre analysenivå: 
figurer, ristningsberg (ristningsyta) og lokalite
ter (lokal). Hans bruk av de to förste begrepene 
har min fulle tilslutning. De bor vaere vel egnet 
til analyser av et stort helleristningsmateriale. 
Det er også behov for et tredje, mer vidfavnen-
de begrep, men en grenseverdi på 50 m for å 
skille mellom ristningsberg som horer til ulike 
lokaliteter, virker for meg kunstig og uten rot i 
virkdigheten. Denne grenseverdien synes forst 
og fremst å vaere begrunnet ut fra rent admi
nistrative (registreringsmessige) forhold. 

Bertilsson er selv oppmerksom på at det er 
problemer förbundet med 50 metersgrensen, 
som på Gisslegärde der to ristningsberg fäller 
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utenfor lokaliteten fordi de ligger mer enn 50 m 
fra de ovrige, men likevel må anses for å tilhore 
samme gruppe av ristninger. 

Grenser mellom ulike lokaliteter, slik de blir 
brukt i en analyse av dette slaget, bor trekkes på 
grunnlag av et naermere studium av forholdene 
på det enkeltested. Mest "objektivt" gjoresdet 
gjennom systematiske malinger av avstandene 
mellom de ulike ristningsbergene. Vi må regne 
med at grenseverdiene vil variere fra region til 
region avhengig av lokale topografiske forhold, 
befolkningens storrelse osv. En slik analyse for 
nordre Bohuslän kan f. eks. vise at Bertilssons 
to store lokaliteter på Finntorp som bare ligger 
135 m fra hverandre (kanskje også en tredje som 
heller ikke ligger saerlig långt borte) horer sam
men i en enhet. 

Bohuslän er utvilsornt det mest hellerist-
ningsrike område i Norden. For meg er det der
for overraskende å oppdage at det bare er Ta
num og Kville herreder som har flere figurer 
enn f eks. Stjordal kommune i Tröndelag. 
Også når det gjelder storrdsen på lokaliteter og 
ristningsflater, viser det seg at den midt-norske 
periferien kan konkurrere med sentrum, både 
med og uten gropen Jämfört med Bertilssons 
innddingskriterier er det således i Stjordal ale
ne 8 lokaliteter med mer enn 200 figuren 

Den store forskjellen mellom sentrum (Bo
huslän) og periferi (her representert ved Trön
delag) ligger derfor ikke i storrdsen på lokalite

tene eller i deres geografiske spredning (som 
både Bertilsson og jeg oppfatter som reflekser 
av bosetningsmonsteret), men i det store antal
let små og mdlomstore lokaliteter som finnes i 
Bohuslän, foruten at det er så mye större varia-
sjon i Bohuslänsristningene, både når det gjel
der antall motiv og i utformingen av motivene. 

Utbredeisen av helleristningene i Bohuslän 
faller sammen med förekomsten av granitt. 
Bertilsson mener at dette må vaere en grunn til 
de mange ristningene i lenet. Sett fra periferien 
er ikke dette så selvfolgdig. Helleristningene 
förekommer i Norden som helhet på en rekke 
ulike bergarter, og man bor soke andre årsaker 
til Bohuslänsristningenes geografiske avgrens-
ing. 

Selv om jeg har en del kritiske synspunkt på 
Bertilssons avhandling, overskygger det på ing
en mate min glede över at det endelig har vaert 
mulig å bearbeide og studere det rike hellerist-
ningsmaterialet fra Bohuslän. Det er å håpe at 
Bertilsson eller andre får anledning til å folge 
opp med ytterligere, mer detaljerte analyser. 
Det vil vaere av stor betydning ikke bare for 
svensk helleristningsforskning, men for all 
forskning omkring Nordens bergkunst. Jeg ser 
også i spenning fram mot en publisering av 
grunnlagsmaterialet. 

Kalk Sognnes 
Unit Vitenskapsmuseet, N-7004 Trondheim 

Bozena Wyszomirska, Ekonomisk stabilitet vid 
kusten. Nymölb III. En tkligneolitisk bosättning med 
fångstekonomi i nordöstra Skåne. Acta Archaeologica 
Lundensia. Series in 8" Nr 17. Lund 1988. 213 
s. ISBN 91-22-01234-6. 

Nymölla som fram till 50-talet hette Möllehu
sen ligger vid Skräbe å i NÖ Skåne. Skräbe å är 
det vattendrag som avvattnar den stora Ivösjön 

ut i Möllefjorden som denna del av Hanöbuk
ten heter. På 30-talet grävde Forssander på plat
sen och nu under 80-talet har Wyszomirska 
fullföljt undersökningarna. Nymöllaboplatser-
na, det är tre stycken, I-III , ligger heller inte 
långt från den bekanta Siretorpsboplatsen med 
dess komplicerade stratigrafi. 

Nymölla III kom fram i samband med väg
bygge väster om bron över ån. I dess boplats-
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lager har kommit fram ett material av sen erte
bölletyp och av tidigneolitisk typ. Flintarte-
fakter, keramik, stenredskap och benrester 
dominerar i fyndmaterialet. Boplatsen ligger 
på 7-8 meters nivå över nuvarande Östersjön 
vilket innebär att den varit direkt strandbun
den på sin tid. 

Läget har varit extremt gynnsamt vid en la
gun av Östersjön, invid åloppet och med Ivö-
sjön på endast 3 km avstånd samt med slättsko
gen i ryggen. Benmaterialet visar också på ett 
fullt utnyttjande av de olika biotoperna. Fiske 
på söt- och bräcktvattenfisk, jakt på marina 
däggdjur, säl fr. a. och på skogens, strandens 
och vassarnas djur har ägt rum. Studiet av ben
materialet visar också att fångsten, jakten och 
fisket ägt rum runt alla årstiderna dvs. att bo
platsen har varit en åretruntboplats och inte en 
säsongfångstplats för ett visst slags vilt. 

Flintmaterialet är av både limhamnsflinta 
och lokal flinta. Skivyxor och tvärpilar har för
färdigats men det finns också fragment av slipa
de flintyxor. Av bergart finns limhamnsyxor 
och trindyxor. Keramiken är av ertebölletyp 
och av tidigneolitisk typ. Wyszomirska hävdar 
att de är samtidiga och i sättet att grovmagra 

kärlen kan man se en lokal tillverkningstradi
tion. Nymölla III-keramiken är den äldsta 
T R B i trakten. 

Ett resultat av utgrävningen blir att en stor 
fångstboplats av detta slag i en rik trakt och 
med ett åretruntboende på platsen inte primärt 
har haft behov av att ta emot ' 'den produktiva 
gåvan"; jordbruket skulle inte tillfört något vä
sentligt för detta samfund. Kärlen av keramik 
som utmärkta lagringsbehållare kände man re
dan tidigare till men några mönster och former 
kunde man ta öven På samma sätt med de slipa
de flintartefakterna. Boplatsens överskott gav 
troligen också möjlighet till varu- och gåvout-
växling och på denna väg kan föremålen ha 
kommit in till Nymölla. 

Genom dessa iakttagelser och genom detta 
resonemang kommer Wyszomirska fram till att 
det är önskvärt med flera alternativa tolkningar 
av neolitiseringsprocessen. För rec. med erfa
renheter från ett annat kustavsnitt är detta nå
got som man gärna skriver under på. 

Carl Cullberg 
Bohusläns museum. 

Box 34, 451 15 Uddevalla 

Hans Hingst, Urnenfrkdhöfe der vorrömischen Eisen
zeit aus dem östlkhen Holstein und Schwansen. Ur
nenfriedhöfe Schleswig-Holsteins Band 9. 
Offa-Bucher Band 58. Karl Wachholtz Verlag 
Neumuster 1986. 

Området vid nedre Elbe har som bekant ett om
fattande material från urnegravfält som repre
senterar det som man benämner "Jastorfkul-
t u r " och efterföljande kulturgrupper under 
förromersk järnålder. Tack vare en intensiv ar
betsinsats inte minst på det lokala planet har 
det varit möjligt att taga fram och bearbeta det
ta stora källmaterial som i sin fullhet och var
daglighet ger ett bra underlag för ett studium av 
de bebyggelsehistoriska förändringarna under 
tidsavsnittet. I serien Urnenfriedhöfe Schles

wig-Holsteins finns redan ett antal publikatio
ner och nu har turen kommit till gravfalten från 
östliga Holstein och Schwansen. Författaren till 
denna volym, Band 9, har genom sitt arbete un
der lång tid blivit en verklig kännare av det för
romerska materialet. Liksom i sina tidigare pu
blikationer kombinerar han även här noggran
na materialbeskrivningar med värdefulla spe
cialanalyser. 

De sju gravfält som publikationen i första 
hand tar upp representerar tidsmässigt tre olika 
grupper: sådana som använts i äldre förro
mersk järnålder, sådana som har en samman
hängande frekvens genom förromersk järnål
der och sådana som nyanlagts i en yngre del av 
tidsavsnittet. Vid analysen av gravföltsmateria-
let över tid får författaren fram vissa omstruk-
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tureringar som han tolkar sociologiskt. Detta 
resultat bygger på iakttagelserom förändringar 
såväl i gravläggningstyp som i gravgåvor. 

På gravfälten som nyanlagts i yngre förro
mersk tid kan man se en märkbar befolknings
ökning. Bronskärl och vapen ger åt en del gra
var karaktär av rikedom. Det kan tolkas som 
belägg för klasskillnaden 

Metallföremålen i gravarna är inte särskilt 
talrika. Förekommande former är "Osen-
ringe", "Bombennadeln", "Holsteiner Gur-
t d " , "Plattengiirtelhaken" och "Holsteiner 
Nadeln". Flera av dessa former har tidigare 
varit föremål lör bearbetning. Hingst koncen
trerar sig därför till ännu ej bearbetade näm
ligen i första hand de holsteinska nålarna. 
Han studerar deras kombinationer med andra 
metallformer samt med lerkärlsformer. 

Bearbetningen av de holsteinska nålarna 
skall särskilt framhållas då denna nåltyp spelar 
stor roll som kronologisk ledform. Hingst läg
ger fram en synnerligen grundlig analys av 
dem. Den tar upp ett detaljerat typstudium, det 
tekniska utförandet samt kronologiska förhål
landen. En serie röntgenbilder visar hur grund
ligt han gått till väga vid studiet av konstruktio
nen. I samband med den kronologiska analy
sen kommer bältegarnityr och fibulor in i 
bilden. 

Nålarna inordnas med stöd av typologiska 
skillnader i tre olika grupper: nålar med lång
sträckt koniskt och med litet koniskt huvud 
(typserierna A och B), nålar med koniskt huvud 
och runtlöpande linjer (typserierna C och D) 
och slutligen nålar med stort huvud och orna
mentik av vinkelband eller speciellt utformade 
linjegrupper (typserie E). 

Grupperingen bygger såväl på formen som 
på ornamentiken (typserierna A-F och orna
mentgrupperna I—III). Det är emellertid svårt 
att inordna materialet på grund av de förhål
landevis stora variationer som finns. Därför 
konstrueras grupp F med speciella former som 
inte kan inordnas i övriga. Det finns exempelvis 
nålar med skivformat huvud och nålar med li
tet rundat huvud helt utan ornamentik. Förfat
taren redogör utförligt för de överväganden 
som ligger till grund för olika ställningstagan
den. Man far då en uppfattning om förutsätt
ningarna för och säkerheten i indelningen. 

Kombinationen med bältehakar och kera
mik ger stöd åt den relativa kronologien. Fibu
lor förekommer inte tillsammans med nålarna 
men däremot tillsammans med bältehakar, ett 
förhållande som kan utnyttjas kronologiskt. 

Den grundliga karteringen av materialet vi
sar inte oväntat att huvudområdet är Schles
wig-Holstein samt att detta har utlöpare i Nie
dersachsen och Mecklenburg. Utanför detta 
område finns en sporadisk förekomst framför 
allt på Jylland. Det danska materialet som tidi
gare karterats av C. J. Becker kan visa upp ett 
fynd även från Lolland. Det är därför inte helt 
överraskande att en holsteinsk nål påträffats i 
sydöstra Skåne i en grav på järnåldersboplatsen 
i Gårdlösa. I min bearbetning av detta material 
är den betydelsefull för diskussionen om de 
äldsta gravarnas datering. Den har därmed nå
got av en nyckelställning för frågan om tidpunk
ten för bebyggelsens etablering. Hingsts publi
kation och grundliga analys av nålarna är där
för synnerligen välkommen även för Gårdlösa-
projektet. Men oavsett detta kan den detaljera
de behandlingen av de holsteinska nålarna be
traktas som en tyndpunkt i boken. 

En väsentlig del av publikationen a ren utför
lig katalog till forskningens tjänst. Man får där 
en detaljerad information om anläggningar och 
sammanhang. Till detta hör en omfattande 
bilddel med tecknade framställningar av före
mål samt med lokaliseringskartor av olika slag, 
bl. a. analyskartor som belyser olika problem 
rörande gravskick och föremålsfördelning. Ett 
fylligt sakregister underlättar för läsaren. 

Boken kompletteras med ett kapitel av Hol
ger Schutkowski och Susanne Hummel om den 
antropologiska bearbetningen av de brända be
nen på gravfältet Nettdsee (Ergebnisse der an-
thropologischen Bearbeitung der Leichenbrän-
de des Friedhofes Nettdsee, Kr. Plön, aus der 
vorrömischen Eiscii/.cit). Materialet med 173 
individer är tillräckligt stort för att möjliggöra 
bearbetning av kön, ålder, längd och patologis
ka förändringar rörande tänder och ryggrad. 
Den demografiska bilden framträder här på ett 
intressant sätt även om den inte bjuder på några 
större överraskningar. Man lår dock en förhål
landevis god uppfattning om befolkningen på 
ett gravfält. Man skulle gärna vilja ha motsva
rande information från övriga gravfält. 
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Den grundliga och systematiska behandling
en av materialet gör publikationen till en värde
full pusselbit i Schleswig-Holsteins förhistoria. 
Med sin detaljbearbetning av de holsteinska 

nålarna fyller den dessutom en tidigare besvä
rande lucka i kunskapen om förromersk järn
ålder i området. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen 

S-223 5 0 L u n d 

Reinhard Pohanka, Dk eisernen Agrargeräte der 
Römischen Kaiserzeit in Osterrekh. BAR Internatio
nal Series 298. London 1986. 390 s ill. ISBN 
0-86054-382-X. Pris £22. 

Pohankas bok är ytterligare ett bidrag till ut
forskandet av den romerska världens agrartek
nik. Tidigare har K. D. White utförligt beskri
vit de litterära, arkeologiska och ikonografiska 
beläggen från de centrala delarna av imperiet, 
framför allt från den italienska halvön (Agrkul
tural Impkments of the Roman workl, 1967; Roman 
Farming, 1970; Farm Equipment of the Roman Workl, 
1975). Sian Rees har gjort samma sak för Eng
land (Agrkultural impkments in Prehistoric and Roman 
Britain, 1979). Pohanka ger en lika fullständig 
redovisning för Österrike. Han går genom red
skapsgrupp för redskapsgrupp, och gör en vid 
definition av jordbruksredskap ("Agrargerä
te" ) . De föremålsgrupper som behandlas är: 
plogar, hackor, spadar och skyfflar, torvskära-
re, skaror, liar, löv- och kvistknivar, vinknivar 
lör beskärning av vinstockar, hö- och sädesgaff-
lar (varav en del även kunnat användas för jord
bearbetning), yxor, hackdseknivar, lårsaxar. 

Från denna romarrikets utkant är det arkeo
logiska materialet helt dominerande. Författa
ren har den vällovliga ambitionen att redovisa 
alla fynd, men måttsangivelser och oftast med 
goda teckningar. Tyvärr använder han inte en
bart säkert daterade fynd. Exempelvis nummer 
1 i katalogen, en bill till en plog, blev funnen av 
en icke-arkeolog 1919 eller 1920, 1926 inlämna
des den till museum. I närheten av den fyndort 
som uppgavs låg dels en bosättning från sen La
ténetid, dels en bosättning från första och andra 
århundradet e. Kr. Fyndet dateras i katalogen 

till slutet av andra århundradet, utan frågetec
ken, delvis med hjälp av typologiska likheter 
med andra fynd. 

Men redskapsfynd kan inte dateras med 
samma typologiska metoder som används av 
arkeologer för smycken. Bland jordbruksred
skap har inte den ena modestilen avlöst den 
andra, det har skett en utveckling (av största be
tydelse), men denna har skett tämligen lång
samt, och äldre former har länge kunnat leva 
vid sidan av nyare. Det måste därför inskärpas 
att i redskapsforskning kan endast de säkert da
terade fynden användas för klarläggandet av 
den tekniska utvecklingen. 

Pohankas okritiska urval tvingar den upp
märksamme läsaren till en egen bearbetning av 
materialet, en bearbetning som är möjlig ge
nom en noggrann redovisning av fyndomstän
digheterna. 

Detta påverkar inte i någon högre grad slut
satserna, eftersom ett stort antal fynd är från 
legionernas läger eller från romerska boplatser, 
och därigenom nöjaktigt väldaterade. Det hade 
dock varit lämpligare att särskilja ströfynd som 
inte går att datera, om de överhuvudtaget skul
le medtagits, och redovisa dem i en bilaga. 

Det är uppenbart att järn kom till använd
ning i den romerska kulturen, även till agrar
redskap, i mycket hög utsträckning. Jämfört 
med de nordiska länderna är det i ögonfallande 
hur tidigt en rad olika järnredskap uppträder: 
skäggyxan, arbetsgafflar med järntenar, lien 
med långt blad. Man hade en rad olika hackor, 
spadar med blad helt av järn användes. En in
tressant detalj är att hackdsekniven, av samma 
typ som i den hackdsekista vilken förekom på 
den europeiska landsbygden ända till 1800-
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talet, fanns redan under senromersk tid i dessa 
områden. 

Pohanka anger också rikligt med jämförelse
material från kringliggande regioner, och rätt 
använt skulle hans arbete tillsammans med 
andra verk om agrarteknikens utveckling un
der denna period kunna bilda underlag till en 

översikt om den grundläggande produktionens 
utveckling under det första årtusendet av vår 
tideräkning i större delen av Europa, med de
taljerade jämförelser mellan olika regioner. 

Janken Myrdal 
Västerlånggatan 31, S-lll 29 Stockholm 

Peter Caselitz, Ernährungsmöglkhkeiten und Ernäh-
rungsgewohnheiten prähistorischer Bevölkerungen. B A R 
International series 314, Oxford 1986. 369 s. 
ISBN 0-86054-402-8. 

Människans primära behov är drivkraften bak
om många av hennes handlingar. De flesta av 
människans återkommande aktiviteter har vid
tagits i syfte att tillfredsställa dessa behov, även 
om detta ofta skett indirekt. Ett av dessa primä
ra behov — kanske det viktigaste av dem alla — 
är att tillgodose kravet på näring. 

I detta arbete har näringsmöjligheter och ut
nyttjade resurser studerats med utgångspunkt 
från arkeologiska fynd av olika kategorier. 
Tyngdpunkten i arbetet har avsiktligt lagts vid 
metodsidan. Det finns alltså ingen katalogmäs
sig sammanställning av relevanta fynd, utan 
teori och teoretiska möjligheter har givits stort 
utrymme. De exempel som anförs har stor 
spridning såväl i tid som rum. 

Boken inleds med näringsfysiologiska grund
principer för människan (31 sidor). Därefter 
går Caselitz igenom det arkeologiska källmate
rialet, som han delat in i sex olika grupper: 

1. Fynd av födoämnesrester i mänskliga 
kvarlevor (mumier) och avföring (koproliter) 
(20 sidor). 

2. Osteologiska studier (133 sidor). 
3. Fynd av måltider och födoämnen i arkeo

logiska sammanhang (17 sidor). 
4. Indirekta belägg via rekonstruktion av flo

ra och fauna (1 sida). 
5. Verktyg och utrustning för att införskaffa 

och preparera föda (1,5 sidor). 
6. Miljöförändringar till följd av utnyttjade 

näringsresurser (1,5 sidor). 

Mänskliga aktiviteter som syftar till att till
fredsställa näringsbehovet är komplexa förete
elser, ofta i ett osynligt nätverk av beroende 
sinsemellan. Möjligheten att använda sig av da
tor i simuleringsförsök diskuteras, men bör an
vändas ytterst försiktigt. Författaren konstate
rar att även om vissa fakta kan beläggas, är en 
total rekonstruktion av förhistoriska förhållan
den när det gäller näringsmöjligheter och diet, 
svår att uppnå. I vissa avseenden är det t. o. m. 
fullständigt omöjligt. Caselitz efterlyser ett ut
vidgat tvärvetenskapligt samarbete vad gäller 
arkeologi, etnologi och fysisk antropologi. Det 
vore först i och med ett sådant, som vidare kun
skap skulle kunna nås i fråga om näringsmöjlig
heter och utnyttjade resurser bland förhistoris
ka grupper — det som brukar kallas paleonutri-
tion. 

Författarens metod att, utifrån metaboliska 
lagar, lägga aspekter på näringsförsörjningens 
brist- och överskottssituationer, kan vara vansk
lig. Innan källmaterialet diskuteras, ges en ". . . 
kurze Abhandlung ernährungsphysiologischer 
Grundbedingungen". Författaren ger en över
sikt över de sex näringsgrupper som är av bety
delse, nämligen: kolhydrater, (etter, proteiner, 
mineral/spårämnen, vitaminer och vatten. För 
att de slutsatser som sedan dras ska kunna be
traktas som tillförlitliga, är det alltså helt ofrån
komligt att de nämnda grundförutsättningarna 
är korrekta. Så är dock ej alltid fallet. 

Hans beräkningar av i människokroppen 
lagrad mängd, dygnsbehov och förekomst i na
turen av olika ämnen är visserligen i sak korrek
ta. Men, likväl, är de behäftade med ett allvar
ligt fel: Uppgifterna är hämtade från litteratur 
som diskuterar det nutida behovet. 
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Som exempel på detta, kan calcium (Ca) an
föras. Lagrad mängd i kroppen (till 99% i ske
lettet) är cirka 1 000 g. Dagligt behov anges till 
0,7/0,8 — 1,5/2,0 g (den högre siffran visar be
hov vid graviditet). Bristsymptom är bl. a. ra-
chitis, osteomalaci, osteoporos och kramper. 
Calcium förekommer i synnerhet i mjölk och 
mjölkprodukter. 

Det av Caselitz angivna dygnsbehovet avser 
nutida I-länder. Det kan kanske synas egen
domligt att detta behov skulle ha varit annor
lunda under förhistorisk tid. Men resorptionen 
av calcium är inte högre än en fjärdedel till en 
tredjedel av tillförd mängd. Om intaget sjun
ker, sker hos de flesta människor inom kort en 
adaption, såtillvida att resorptionen fortfaran
de svarar mot behovet. Denna adaptionsmeka-
nism fungerar bättre i U-länder än i I-länder 
där tillskottet oftast är högre. Det av 
FAO/WHO expertkommitté angivna minimi-
värdet om 0,4 g/dygn bör alltså bättre stämma 
med den förhistoriska människans behov. En 
kost helt fri från mjölk och ost (som vi måste ta 
i beaktande när det gäller många fångstkultu
rer) innehåller sällan mer än 0,2-0,3 g Ca. 
Men, kompletterat med vissa bladväxter, nöt
ter och i synnerhet fiskmjöl, kan intaget av cal
cium mycket enkelt fördubblas (Statens Livs
medelsverk Livsmedelstabell. Energi och vissa nä
ringsämnen. Helsingborg 1981). 

Ett liknande misstag — fast i omvänd rikt
ning — görs för fetten Ett alltför högt fettintag, 
leder enligt Caselitz till depålagring och över
vikt. Här ska endast erinras om nutida fångst-
eskimåer med extremt högt fettintag. Hos dessa 
sker en modifikation av matsmältningssafter
nas sammansättning, varigenom dessa fett
mängder kan utnyttjas och följaktligen icke 
kommer att lagras (U. S. von Euler. Kortfattad 
översikt över människansfysbbgi. Stockholm 1963). 

För jod (I) uppges vidare att större mängder 
än 0,3 mg är toxiska för individen. Även detta 
avser nutida förhållanden, där jodpreparat 
utan restriktioner kan inhandlas på varje apo
tek. Jodförgiftningar av naturligt förekomman
dejod i födoämnen uppstår däremot ej (v. Euler 
1963 a. a. s. 128.) 

För fosfor (P) anges viktförlust och benskör
het vid bristtillstånd. Hos en i övrigt frisk män
niska finns dock ingen som helst risk för brist

tillstånd. Däremot finns sådana beskrivna 
bland djur. (B. Isaksson, Näringslära. Läkar-
handboken. Ed. Knut Haegen Stockholm. 1970, 
s. 123, 242). 

Vissa flagranta felaktigheter har tyvärr också 
smugit sig in. Sålunda uppges brist på koppar 
(Cu) ge Wilson's sjukdom. Denna sjukdom or
sakas icke av brist på koppar. Den är en recessivt 
ärftlig, icke könsbunden störning i koppar-
metabolismen. Den karakteriseras främst av 
abnormt ökad Cu-resorption i tarmen. 

Toxiska effekter av A-vitamin var, före vita
minpreparatens gyllene era, en helt extraordi
när företeelse. För att uppnå toxisk dos, måste 
en vuxen människa förtära cirka 10 kg lever 
dagligen. Beträffande de av Caselitz anförda 
skelettmissbildningarna och spontanfrakturer-
na hos barn vid överdosering råder delade me
ningar. Robbins påpekar att " . . . there is no 
substantial evidence that high doses of vitamin 
A induce dinically significant changes in the 
bones or tissues of infants similar to those de
scribed in animals. . .". (S. L. Robbins, Textbook 
ofPalhobgy. Deficiency diseases. Philadelphia & 
London 1963, s. 222). 

D-hypervitaminoser — som i sig är ovanliga 
— kan i sällsynta fall ge förkalkningar i inre 
organ, t. ex. i myocardiet, samt kalkavlagringar 
i njurarna. De av Caselitz omnämnda fertili-
tetsstörningarna har anmälaren ej kunnat fin
na belägg för i litteraturen. Anmärkas bör att, 
för att uppnå toxisk dos, krävs i allmänhet met
an 1 000 lE/kg kroppsvikt/dygn. Omvandlat till 
substansiell föda med tillräckligt hiig halt av D-
vitamin, betyder detta en konsumtion om cirka 
8 kg sill/dag. 

För vitamin B12 kan en missuppfattning fö
religga, då Caselitz anger "störningar i blod
bildningen" (Störung der Blutbild) sorn brist
symptom. Primär brist är sällsynt och de i krop
pen lagrade förråden räcker normalt i flera år 
(Vitaminkompendium Ferrosan 1962 s. 19). 
Sekundär brist kan däremot uppkomma — 
men ej som följd av låg tillförsel av B12, utan 
som följd av t. ex. svåra tarmsjukdomar eller 
botriocefalusanemi. Detta sekundära bristtill
stånd kan hävas genom tillförsel av B12. 

Beträffande vitamin C hade det kanske i det
ta sammanhang varit värdefullt att inte enbart 
nämna skorbut, ökad infektionsbenägenhet 
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(dock i frågasatt av många) och försämrad sår-
läkning som viktiga bristyttringar. Hit hör även 
defekt bildning av osteoid vävnad, onormala 
epifyslinjer och subperiosteala blödningar. 
(K. Kjerulf, Ed. Astrup, P , Iversen, M. & 
Kjerulf, K. Avitaminosen I: Medkinsk kompen
dium. Köbenhavn. 1963, s. 819 ff.) 

Författaren påpekar att tillförlitligheten i 
hans utsagor om födans typ, kvantitet och slut
satser sjunker från l:a (ovan angivna) till 6:e ka
tegorin. Den l:a, och i viss mån även den 2:a ka
tegorin tycks ge klar och tillförlitlig information 
vad beträffar näringsförsörjningen. Men ofta 
kan man här endast klarlägga denna hos en 
enda individ. 

Däremot skulle man i den 3:e kategorin kun
na urskilja födosammansättningen hos en 
grupp av människor. Men, för att belysa svårig
heterna med att belägga konsumtion av vissa 
födoämnen, ska ett exempel från Columbia 
Fraser-kulturen i NV Nordamerika nämnas. 
(Nelson, C. M. Prehistoric culture change in 
the intermontane plateau of western north 
America. — The explanation of culture chan
ge. Models in prehistory. Ed. Colin Renfrew. Liver
pool 1973, s. 371 ff.) Den etnografiska studien 
gällde ett jägarsamfund på Columbia Plateau. 
På sommarboplatserna, där man vistades cirka 
4 månader per år, bedrevs ett intensivt fiske. 
Fisken torkades på stranden och maldes sedan 
till mjöl. Detta mjöl fraktades i säckar till vin
terboplatsen. Huvudfödan under 8 av årets 
månader skulle alltså i detta fall inte ha givit 
några som helst arkeologiska spår. 

Ett annat problem kan vidare uppstå när det 

gäller att påvisa i nutid ej utnyttjade födoäm
nesresurser — även om de i vissa fall torde kun
na beläggas via spårämnesanalyser (B. Arrhe
nius Spårämnesanalyser av organiskt materbl från ar-
keobgiska undersökningar. — Rapport från Stock
holms Universitets Arkeologiska forsknings
laboratorium. Nr 1/1981, s. 391). 

Rekonstruktionen av paleonutrition är mer 
problematisk i 4:e, 5:e och 6:e kategorierna, 
som endast ger indirekt information. Ofta kan 
man bara fastslå att viss typ av föda skulk ha 
kunnat utnyttjas. 

De enligt Caselitz tillförlitligaste källorna för 
bedömning av förhistorisk näringsförsörjning 
skulle alltså stå att finna i hans La kategori, 
nämligen "Fynd av födoämnesrester i mänskli
ga kvarlevor (mumier) och avföring (koproli-
ter)". Slutsatserna kan här dras direkt men ej 
extrapoleras till att gälla näringsstrukturer för 
ett helt samfund. Vid koproliter har man en
dast material att tillgå från i princip en enda 
måltid. Vid studium av maginnehåll, handlar 
det om vederbörandes sista måltid vilken — 
som Caselitz också mycket riktigt påpekar — 
kanske inte alltid är helt representativ. 

Trots att det alltså finns anledning att mana 
till försiktighet i användandet av Caselitz' upp
gifter, är ambitionen att, på olika vägar, kart
lägga resursutnyttjandet under förhistorisk tid 
synnerligen lovvärd. Hans litteraturförteck
ning — omfattande cirka 1 400 titlar — inne
håller ett stort antal mycket värdefulla källor till 
fördjupade studier inom skilda områden. 

Magdalena Stjernberg 
Västervåla prästgård 4752, S-733 00 Fagersta 

Lise Bender Jörgensen, Forhistoriske textikr i Skan-
dinavkn. Prehistoric Skandinavian textiles. 
Nordiske Fortidsminder. Serie B. Bind 9. Kö
benhavn 1986. 390 sid., ill. inb. Ordagrann 
engelsk översättning av texten (81 sid.) och bild-
underskrifterna. ISBN 87-87483-46-7. 

Är 1980 publicerade den danska arkeologen 
Lise Bender Jörgensen i Acta Archaeologica 50 

en omfattande studie av textilier från romersk 
järnålder. Den hade namnet Cblh of the Roman 
Iron Age in Denmark. Hon skriver där att hon inte 
inriktar sig på de stora berömda fynden som 
tidigare beskrivits, främst av Margrethe Hald. 
Hon har i stället analyserat de många små frag
mentariska textilrester som bevarats i gravarna 
under metallsmycken av olika slag. I motsats till 
mossfynden har dessa fragment kunnat dateras 
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genom att smyckena m. m. i gravarna redan in
ordnats i kronologiska scheman. 

Studien i Acta Archaeologica har 1986 följts 
av ett större arbete, Forhistoriske textikr i Skandina-
vkn. Där har framställningen utvidgats både 
geografiskt och tidsmässigt. I Skandinavien in
nefattar förf. såväl Danmark, Norge och Sveri
ge som det forna danska Schleswig-Holstein. 
Beträffande tiden är textilier från och med 
bronsåldern till och med vikingatiden behand
lade, dvs. från närmare 3 000 år. 

Det är ett mycket stort textilmaterial som 
omfattar 1322 gravfynd, registrerade på dans
ka, svenska, norska och tyska museer. Fynden 
är utförligt beskrivna i katalogen tillsammans 
med andra fynd i respektive grav jämte littera
turhänvisningar — detta med undantag av de 
167 fynd som redovisats i studien 1980 samt ett 
stort antal fynd från Slusegård, Bornholm, som 
förf. kommer att redovisa i O. Klindt Jensen: 
Slusegård — gravpbdsen III. Inte bara textilrester 
utan även avtryck av textilier som bildats på 
baksidan av smyckena under gjutningen har 
beaktats i det danska materialet. Detta utgörs 
av 829 gravfynd, det svenska av 142 och det 
norska av 314. 

Redan dessa siffror visar hur ojämnt fördelat 
materialet är geografiskt sett. Detta gäller i 
ännu högre grad beträffande tidsperioderna i 
fråga om Sverige och Norge. Från Sverige före
ligger exempelvis 20 bronsåldersgravfynd och 
från Norge endast 2, medan från Danmark 155 
fynd från bronsåldern kan redovisas. 

Beträffande svensk bronsålder är samtliga de 
av förf. redovisade fynden från de forna danska 
landskapen Skåne och (sydligaste) Halland. 
Olikheterna kan ha många orsaker: varierande 
möjligheter att textilier bevarats, olikheter ifrå
ga om gravskick (ev. branddito), varierande 
åtkomligheter till fynden för förf. m. m. 

Från svensk förromersk järnålder föreligger 
inga fynd enligt katalogen. Eftersom endast 
gravfynd registrerats, förekommer inte där det 
berömda mossfyndet av den s. k. Gerumsman-
teln från Västergötland, men det diskuteras i 
texten. Förf. är ju inte ensam om att betvivla 
tidsbestämningen till bronsåldern, vilken sked
de på 1920-talet genom pollenanalys (v. Post 
m. fl. 1925). Förf sammanställer manteln, som 
är vävd i en komplicerad kypertteknik, med 

nordjylländska mossfynd av textilier i enkel 
kypertväv, som av Margrethe Hald kallats 
Huldremosegruppen (1950), varav flertalet se
nare bestämts genom C'4-metoden till perio
den slutet av bronsåldern-förromersk järn
ålder. Följaktligen är Gerumsfyndet inprickat 
på kartan över tyger av Huldremosetyp (sid. 
135). En del av dessa vävnader är för övrigt 
enligt Hald utförda genom s. k. rundväv (se 
vidare nedan). 

Då Bender Jorgensens metod i första hand är 
statistisk, måste man konstatera att hennes re
sultat främst gäller Danmark, där samtliga tids
perioder är bättre företrädda än i övriga Skan
dinavien. 

Redan från början framhåller förf. de många 
svårigheterna i det arbete som hon bestämt sig 
för att utföra, främst den ringa storleken på fyn
den och osäkerheten om de material som an
vänts (nässlor, lin, hampa men i regel ull). Då 
fynden är små och ofta utan stadkanter är det 
dessutom svårt att avgöra vad som är varp och 
vad som är inslag av de båda trådsystem som in
går i tygerna. Förf. menar att varpen i allmän
het är tätare, och det kan gälla i synnerhet ky
pert men inte ens det alltid. Därtill kommer 
ännu en oregelmässighet som kan vara besvär
lig vid en statistisk bearbetning. I regel tänker 
man sig att fynden gäller kläder men det finns 
undantag. Det kan gälla bäddunderlag och — 
då det är fråga om båtgravar — t. o. m. segel 
eller presenning, vilket också förf. påpekar be
träffande Ladbybåten (sid. 85). Det har därför 
varit angeläget att dra paralleller mellan de små 
textilfynden i gravarna som förf specialiserat 
sig på och andra större, redan publicerade fynd 
av kläder, bl. a. dem i mossfynd. Trots vissa 
tolkningssvårigheter har förf. gripit sig verket 
an med beundransvärt mod. 

Fragmenten har analyserats främst beträf
fande spinning, trådtäthet i varp och inslag 
(kvalitetet) och vävbindning. En viktig grund 
för beskrivning av textilierna är hur garnet i 
dem är spunnet, antingen s- eller z-spunnet, 
vilket beror på hur spinnredskapet snurrats. 
Ibland är garnet i varp och inslag spunnet åt 
samma håll, men ibland är garnet t. ex. i varpen 
z-spunnet och inslaget s-spunnet, det senare 
ofta lösare snott. I de berömda ekkistgravarna 
från bronsåldern är tygerna i regel spunna så 
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men även s/s-spunna förekommer där (B. J. sid. 
16-17). I allmänhet har förf. inte uppgivit 
huruvida garnet är hårt eller löst snott. 

I många fall ärdet z-spunna garnet framställt 
ur långfibrig ull, som tål en spinning med en 
slända som hänger i fria luften. Ett sådant garn 
är även lämpligt som varp i den s. k. varptyngda 
vävstolen, där sträckningen genom tyngderna 
fordrar ett starkt garn. (Grenander Nyberg 
1984. Termen "opstadvaev" är för övrigt miss
visande, därför att den varptyngda vävstolen 
bör var lutande om man skall ha användning av 
det "natur l iga" skälet.) 

Förf. visar hur förändringar har skett i fråga 
om textilframställning på gränsen mellan yngre 
bronsålder och förromersk järnålder. Man bör
jade då med vävbindningar i kypert vid sidan 
av tuskaft, och trådantalet per cm i vävarna blev 
med tiden allt högre. Förf. tycker sig också fin
na att under denna tid tyger med s-spunnet 
garn i både varp och inslag får vika för z/z-
spunna. De senare förekommer först i södra 
Jylland, men under romersk järnålder finns de 
över hela Jylland. Förändringen skulle kunna 
stå i samband med en ny spinnmetod, föreslår 
förf. Detta är ett exempel på de slutsatser som 
hon drar med hjälp av kartering av fynden bl. a. 
beträffande sambandet mellan material och 
redskap. Medelst tabeller och kartor m. m. 
åskådliggörs vad texten berättar om, hur tyger 
med olika spinnriktningar växlat genom tider
na, hur somliga försvunnit för att ibland senare 
återkomma — varför det sker är dock svårt att 
förklara enbart på grundval av de små tygfrag
menten. Men förslag till förklaringar görs i fle
ra fall. O m man visste tygernas praktiska an
vändning skulle flera problem lösas. 

Förf. framför också den idén att vävstolen 
med hängande tyngdvarp skulle ha efterträtt 
rundväven, som Margrethe Hald för övrigt så 
grundligt beskrivit. Detta grundar förf. bl. a. 
på att vävtyngder i större antal påträffats först 
under järnåldern. Men detta gäller tillverkade 
sådana, inte naturstenar, som tidigare använts. 
Att tyngdvävstolen skulle vara yngre än rund
väven förefaller osannolikt, och förf. slutarock-
så med att konstatera att hon inte vet hur brons
ålderns vävställning såg ut. Hon kan m. a. o. 
inte rubba Halds teorier. 

En betydelsefull detalj som bevarats på vissa 

vävnader tillverkade i varptyngd vävstol är de 
s. k. start- eller uppsättningsbanden. Som 
Margrethe Hald och Marta Hoffmann (och 
först av alla i Skandinavien Emelie v. Walter-
storff 1928) utförligt beskrivit bildas samtidigt 
med dessa band varpen för den blivande större 
väven (1939 o. 1964). Speciellt uppmärksam
made är de mönstrade brickvävda banden från 
folkvandringstid, vilka också kunde vara vävda 
för sig och påsydda klädesplagg som dekor. 

Ett annat kännemärke på vävnader i varp-
tyngd vävstol är mindre uppmärksammat av 
förf. Det gäller den s. k. skarpa anslutningen 
som uppkommer i olika sorts kypert, då de re
gelbundna snedlinjerna bryts i vinkel. Marta 
Hoffmann har tydligt visat hur detta fenomen 
uppkommer (1964, sid. 136). Om brytningen 
sker i tygets ena riktning uppstår s. k. fiskbens-
mönstring, där linjebrytningarna inte sker 
symmetriskt på var sin sida om spetsen utan 
med en "skarp anslutning" (där bindepunk
terna flyttar sig mer än ett steg). En sådan kän
netecknar inte bara fiskbensmönstrad kypert 
utan även s. k. diamantkypert och liksidig kors-
kypert. För övrigt är fragmenten så små att det 
ofta är svårt att konstatera om det rör sig om 
bruten kypert eller diamantkypert. 

Svårigheten vid analyseringen har lett förf. 
vilse åtminstone i ett fall som fått en så framträ
dande plats i boken att det måste påtalas. Det 
gäller vad hon kallar Fletvaerksbindning (s. 14 
o. 62). Enligt förf. är det ett unikum i fråga om 
vävbindning. Det kan medges om det skulle 
vara fråga om vävning i vävstol under förhisto
risk tid. I själva verket är det fråga om ett brick-
vävt band, varav endast ena kanten är bevarad. 
Förf. skriver att ytterst är stycket brickvävt, 
men det gäller faktiskt hela fragmentet, som 
har en mönstring liknande ett flätverk, vilken 
återfinns på ett brickvävt band som H.-J. Hundt 
publicerat bland Elisenhoftextilierna på plansch 
I 1984. Textillärare Märta Oldfors, som specia
liserat sig på brickväv, finner inte bara detta 
tcxtilfragment vara gjort med vävbrickor utan 
även det andra och troligen även det tredje som 
på sid. 62 presenteras som "specialteknikker" 
för tyg från folkvandringstid. Den sistnämnda 
väven pryder även bokens omslag och motsva
rar den teknik som Hundt kallar Rippenköper 
(se t. ex. Hundt 1967). Att bygga viktiga slutsat-
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ser på de små textilproven syns mig sålunda 
ibland vara riskfyllt. 

Varje periods textilier är behandlade för sig 
för att läsaren skall kunna följa utvecklingen 
mot allt mer komplicerade vävsätt. Linneväv
nader har också använts i ökande grad. Moss-
och boplatsfynd har varit värdefulla för att stär
ka argumentationen. Somliga boplatser har så
lunda varit intressanta ur textilsynpunkt, där
för att man funnit små, delvis nedgrävda hus
grunder, s. k. grophus, där det varit särskilt 
lämpligt att väva linne, vilket kräver en viss fuk
tighet i luften. Vad beträffar boplatsfynden har 
dock inte förf. kunnat tillgodogöra sig det av 
Inga Hägg 1984 publicerade stora textilmateri
alet från Hedeby hamn. 

En typ av vävmönstring som särskilt upp
märksammats i boken är mönstring genom 
spinning. Den har åstadkommits genom att en 
grupp av trådar har spunnits åt ett håll och en 
intilliggande grupp åt motsatt håll. Spinnings-
mönstringen sker vanligen i liksidig kypert, en
ligt vad som framgår av den inledande ordför
klaringen, men också i tuskaft enligt den löpan
de texten (t. ex. sid. 85 o. 105). Den mest 
markanta spinningsmönstringen är den s. k. 
hundtands- eller pepitarutiga mönstringen, 
som påminner om den som uppkommer vid 
förgbyte. I varje fall då det är fråga om moss
fynd är det svårt att avgöra om det är fråga om 
även färgeffekter (Munksgaard 1974). Under 
yngre romersk järnålder finner förf. dessa typer 
på västskandinaviskt område, dvs. i Västjylland 
och Västnorge. Mönstringen betecknas som en 
sorts verkstadsmärke. 

En kombination av spinnriktningen och för
hållandet mellan varpens och inslagets täthet 
framhåller förf. som betydelsefull då det gäller 
att finna standardvaror av tyger som kan ha för
sålts över större områden. Det är synnerligen 
värdefullt att sådana standardiserade tyger här 
kunnat urskiljas ur det skandinaviska materi
alet, och att de jämförs med liknande textilfynd 
utom området, bl. a. för att fastställa forntida 
handelsförbindelser. 

De skandinaviska fynden jämförs i första 
hand med fynd från övriga Nordeuropa och 
från Mellaneuropa. På grundval av sin stora 
kännedom om utomnordisk textillitteratur 
tecknar förf. en historik över textilframställning

en före och efter de romerska erövringarna. I 
detta sammanhang framlägger hon många 
djärva idéer, varav endast en del kan beröras. 

En vävnadstyp, som förf. kallar Virringsty-
pen efter en dansk fyndplats, är vävd i "bru
t en" kypertteknik av z/s-spunnet garn och har 
en mönsterrapport på 20/18 trådar. Eftersom 
bl. a. ifrågavarande gravar är rika på romerskt 
importgods av annat material och vävtypen 
finns tidigt på kontinenten, finner förf. troligt 
att sådana vävnader är importerade till Skandi
navien från romarrikets nordliga provinser. 

Förf. är också djärv nog att ha sin egen me
ning i fråga om de berömda fina vävnaderna i 
diamantkypert i Birkagravarna. De utmärks 
inte bara av den fina kvaliteten utan även av att 
ha en mycket större trådtäthet i varpen än i in
slaget, en "oba lans" som tyder på att tyget ut
förts i en tyngdvävstol, där inte vävsked använts 
(Geijer 1980). Sådana vävnader finns bl. a. ock
så i Osebergsfyndet och i rika gravar från Väst
norge, ett område dit förf. är ensam om att för
lägga ursprunget till dessa vävnader. — Hon 
har även sin egen teori angående de s. k. prakt
mantlarnas tillkomstområde. 

Samtidigt med att förf. framlägger sådana 
idéer medger hon att mycket återstår att forska 
i beträffande förhistoriska textilier. Bland an
nat pekar hon på nödvändigheten av att under
söka de ullsorter som ingår i textilierna för att 
därigenom med större säkerhet kunna bestäm
ma dessas ursprung. 

Förf. har emellertid koncentrerat sig på att 
utförligt beskriva de skandinaviska gravfyn
den, och de är många nog för att ge en klar över
blick över vad som i framtiden finns att forska i, 
vilka problem som är lämpliga att ställa och att 
lösa — en verksamhet som Lise Bender Jörgen
sen säkert kommer att med framgång delta i. 
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Nordkalotten i en skiftande värld — kulturer utan gränser 
och stater över gränser. Studia Historica Septentri-
onalia 14:1,2. Red. K. Julku. English Summa-
ries. Soeietas Historica Finlandiae Septentrio
nalis. Rovaniemi 1987. ISBN 951-95473-5-5, 
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Folk og resursser i nord. Foredrag fra Trondheims-
symposiet om midt- og nordskandinavisk kul
tur 1982. Universitetet i Trondheim, NLHT. 
Red. J. Sandnes, A. Kjelland och I. Österlie. 
English Summaries. 1983. ISBN 82-519-0559-
1. 

De fyra nordligaste universiteten i Fennoskan
dia, de i Trondheim, Tromsö, Umeå och Uleå-
borg, anordnar vart fjärde år ett tvärveten
skapligt symposium om Nordskandinaviens 
historia. Syftet är att diskutera aktuella forsk
ningsproblem och sammanföra forskare, inte 
minst de yngre. Det är främst företrädare för 
ämnena historia, arkeologi, lingvistik och etno
logi som varit representerade. Det första sym
posiet ägde rum i Umeå 1978, på initiativ av 
professor Karl-Hampus Dahlstedt. 1982 var 
det dags för Trondheim och 1986 för Uleåborg, 
som förlade sitt möte till Rovaniemi. 

På grund av olyckliga omständigheter blev 
publikationen från Trondheimsmötet aldrig 
recenserad i Fornvännen. Det har nu gått alltför 
lång tid för att den närmare skall tas upp här. 
Dess huvudtemata var "Kulturlandskap och 
resursutnyttelse", "Etnisk pluralisme i no rd" 
och "Bygdesamfunn i endring". 

Det "Tredje Nordiska symposiet om Nord
skandinaviens historia och kultur", i Rovanie
mi, har de finska historikerna nu publicerat 
i två innehållsrika volymer, den första med 
Archaeobgka och Historka, den andra med Etno-
bgka och Phibbgka. Att arkeologi satts först 
kanske delvis får ses som en följd av den respekt 
som ämnet numera åtnjuter av såväl historiker 
som lingvister, till skillnad från t. ex. för 20 år 
sedan. Endast de rent arkeologiska artiklarna 
kommer här att behandlas. 

Av värdlandet Finlands bidrag har ett en 
särskild tyngd. Det år Matti Huurres "Kulturen 
vid Ule träsks vattendrag under den sena järn
åldern", med ovärderliga utbredningskartor 
över fornlämningar och föremålsfynd från hela 
Finland. 

Boplatslämningar från hela den förhistoriska 
tiden finns i Ule träsks sjöområde. Föremåls
frekvensen är större än i övriga norra Finland 
— ett resultat bl. a. av att viktiga färdvägar här 
har korsat varandra. Huurre framhåller att en 
lokal produktion kan påvisas i norra Finland 
fram till 300-talet e. Kr., av dels järn ur myr
malm, dels keramik. Fr. o. m. vikingatid (800-
1300) ökar fynden av metallföremål avsevärt. 
Alla de daterbara är av främmande ursprung. 
Största delen av dem är funna på boplatser av 
fångstkaraktär som dessförinnan bebotts i år
tusenden, och visar en obruten kontinuitet. 
Innan 1500-talets finska kolonisation i Ule 
träsk-området var dess invånare otvetydigt 
lappar, säger Huurre, även om historiska vitt-
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nesbörd saknas och det inte framgår av det 
arkeologiska materialet. 

Av stort intresse är likaså Pentti Koivunens 
"Det karelska inflytandet på Nordkalottområ
det under järnåldern". Kardarnas närvaro i 
norr är väl belagd i de skriftliga källorna. Hur 
syns de då i det arkeologiska materialet? 

Koivunen framhåller att överraskande fa 
med säkerhet karelska ting påträffats på Nord
kalotten. Före ca 1100 är de dock svåra att skil
ja från andra föremål av finskt ursprung. Yxor, 
knivar och vissa runda silverspännen funna i 
norr, samt de många ortodoxa hängkorsen i de 
lapska offerplatsfynden (samiska metalldepåer
na) skulle enligt Koivunen kunna vara förda dit 
av karelare. Däremot anser han att bevis saknas 
för "at t s. k. finsk-ugriskt eller rentav ryskt ma
terial skulle ha förmedlats i större mängder av 
karelare". Finsk-ugriska ting tycks inte heller 
ha varit särskilt populära i Karelen, av fynden 
att döma. 

Markku Mäkivuoti omtalar i " O m den förhisto
riska järntillverkningen i Nordfinland" att 
mycket liten uppmärksamhet ägnats den. Från 
norra Finland finns dock belägg för järnutvin
ning från ca 500 f Kr. (och framåt till 1600-
talet), något som talar emot en äldre uppfatt
ning av norra Finland och norra Fennoskandia 
som perifera eller marginella områden. 

Kirsti Paavob presenterar resultaten av nya 
fältundersökningar i "Från ödemarksgårdar 
till en avkroksby. Rovaniemis bebyggelsehisto
ria betraktad ur en arkeologisk synvinkel." 
Materialet är främst från medeltidens slut och 
nyare tid. En analys hade varit av intresse. 

De tre bidragen av norska arkeologer presen
terar alla uppseendeväckande resultat av färska 
fältundersökningar (det första nedan har dock 
placerats i volym 2, under 'Etnologica'.) 

Under rubriken "Hvem drev elgfangst i In-
nerdalen i senmidddalderen?" lägger Lil Gus
tafson fram de arkeologiska undersökningarna 
1980-81 med anledning av att en hel fjälldal 
i norra Hedmarks fylke skulle läggas under 
vatten. 

Gustafson frågar sig om det var samer som 
bedrev älgfångst i Innerdalen på 1400-1500-
talen, som använde fångstgroparna där och har 
lämnat efter sig ovala " tuf ter" (hyddbottnar) 
med vallar (väggrester) av torv. Dalgången lig

ger nu vid gränsen av det sydsamiska området. 
Hon påpekar att sörsamisk historia till stor del 
är okänd, och att tufterna i Innerdalen kan jäm
föras med de samiska kåtatomter i fjälltrakter
na (tidigare kallade stalotomter), som är kända 
ner till norra Jämtland i söder. 

Hon anser det troligt att bönderna i den när
mast belägna bygden inte nyttjat Innerdalen 
under denna period, och att det följaktligen 
funnits plats fören fångstgrupp, samerna, som 
bedrivit älgfångst och efterlämnat ovala tufter 
med torvväggar. Samtidigt kan hon inte uteslu
ta att tufterna kan knytas till böndernas tidigas
te seter (fäbod)-drift. Hon betonar att dessa tuf
ter representerar en kategori fornlämningar 
som inte tidigare varit kända i området, och 
som möjligtvis kan belysa sörsamisk historia 
före de skriftliga källorna. När denna nya forn-
lämningstyp nu konstaterats, torde fler exem
pel på den komma i dagen. 

Den ena tolkningsmodellen ovan behöver 
inte utesluta den andra. Kanske vi här står inför 
resultatet av att samisk kultur assimilerats av 
nordisk, att samiska fångstmän börjat hålla 
husdjur och kalla sig nordbor, ett exmpd på den 
inre utveckling som nu allmänt anses ha präglat 
Nordskandinaviens historia? 

Lars F Stenvik har behandlat "Tidlig jernpro-
duksjon i Midt-Norge". Han framhåller att 
den traditionella uppfattningen av äldre järn
utvinning i Norge starkt influerats av under
sökningar i södra Norge, med ett produktions
maximum av järn ca 800—1200 c. Kr. Men alla 
de fem järnframställningsplatser som hittills 
undersökts i Tröndelag är från romersk järn
ålder, dvs. 0-400! Av särskilt intresse är plat
sen Heglesvollen, Levanger, med ugnar, gropar 
av olika slag, husgrunder m. m. Men det ligger 
få järnföremål i de romartida gravarna i Trön
delag. Däremot finns dyrbara romerska im
portföremål i gravar vid Trondheimsfjorden. 
Det bör vara resultatet av ett ekonomiskt över
skott genom järnproduktionen. 

Tröndelag tycks vara det nordligaste produk
tionsområdet för järn i äldre tid i Norge. Man 
kan ha försett också Nordnorge med järn, lik
som andra delar av norska kusten. 

KariSteren Binns tar upp ett gåtfullt fynd i " E n 
flatmarksgrav fra Austein i Troms. En disku
sjon om ålder og kulturell tillhörighet". Det var 
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en kvinnograv, där den döda hade begravts 
med ansiktet nedåt i skalsand, i en strandvall. 
Graven är C l4-daterad till 25±95 f. Kr., men 
föremålen tycks vara yngre. Skelettet har klas
sificerats som "nordiskt", medan det inre grav
skicket — med näver lindad kring de olika 
kroppsdelarna — de östliga tingen och benred
skapen av okänt bruk pekar mot en samisk 
(knappast östlig, som förf. reserverar sig med) 
tillhörighet. Sverre Marstränder har undersökt 
liknande gravar i strandvallen vid Joa i Nord-
Trondelag. De döda hade placerats sittande i 
gropar i skalsanden. Gravarna daterades till ca 
650-1000 c. Kr. 

Så till de svenska arkeologiska bidragen. 
Thomas Walkrström presenterar resultaten av det 
numera välkända finsk-svenska Tornedalspro-
jektet i sin ' 'Om de arkeologiska undersökning
arna på Kyrkudden i Hietaniemi s:n och kolo
nisationen av Tornedalen", en fyllig redogörel
se för främst hans egna utgrävningar (jfr ett 
sammandrag i Norrbotten 1988. Särskilt intresse 
ägnas de elva gravar som undersökts på Kyrk
udden, och som daterats från 1000-1100-talet 
till senmedeltid. I samtliga fall har den döde 
lagts ovan mark och täckts med antingen ett 
timrat litet gravhus — ett främst karelskt grav
skick — en manslång stenpackning eller ett 
jordblandat röse. 

Den sena förekomsten av icke-kristna drag 
jämförs med gravskicket på den äldsta arkeolo
giskt undersökta kyrkogården i Bottenviksom
rådet, den vid Kemi första kyrka, daterad till 
1300-1500-tal. Där fanns såväl karakteristiska 
medeltida gravar som brandgravar med grav
gåvor, helt "på järnåldersvis". 

Noel Broadbent introducerar så "Säljägarkul-
turer i det Bottniska området. Ett forsknings
projekt vid Center för arktisk kulturforskning, 
Umeå universitet." Den arkeologiska delen av 
projektet har hittills koncentrerats till Bjurö-
klubb i Västerbotten. Genom C "-dateringar 
av olika anläggningar liksom strandförskjut-
ningsdateringar anser han sälfångst kunna be
läggas där från 500-talet till 1915. 

Undertecknad bidrar slutligen med "Östliga 
kontakter under nordsvensk vikingatid och 
tidig medelt id" (800-1300), en studie utifrån 
fynd av östliga brons- och silverföremål i nor
ra Sverige. Ett resultat är att de rysk-orien
taliska föremålen främst återfinns i de nordiska 
bygderna, de finsk-östbaltiska genomgående i 
fornlämningar som bör tolkas som samiska. 
Skillnader mellan olika delar av perioden kan 
iakttas. 

De innehållsrika publikationerna från Rova
niemi — liksom den från Trondheim — visar 
alltså att dessa nordskandinaviska möten fyller 
en viktig funktion. Antalet deltagare har var 
gång varit stort, ca 120 st. Föredragen har pu
blicerats snabbt och tillfredsställande (för en 
arkeolog känns dock de finska historikernas sy
stem med noter och utan litteraturförteckningar 
främmande, ålderdomligt och synnerligen 
svårhanterligt och opraktiskt — detsamma gäl
ler delvis också Trondheims-publikationen). 

Den tvärvetenskapliga "profilen" är stimu
lerande och mindre vanlig. Och det händer 
mycket inom forskningen om Nord-Fenno-
skandias historia! 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Box 5405 
S-11484 Stockholm 

Majvor Östergren. Silverskatter och boningshus. 
Med bidrag av K. Jonsson och B. Sigvallius. 
Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersök-
ningar/RAGU, Arkeologiska Skrifter nr 
1986:1. Visby 1986. ISBN 91-7192-667-4. 

Sedan 10 år tillbaka pågår det s. k. skattfynds-

projektet i RAGU:s regi på Gotland. Målsätt
ningen är att genom efterundersökningar på 
platser där skattfynd påträffats dels se om det 
finns ädelmetall kvar i jorden, dels undersöka 
skattfyndens förhållande till samtida bebyggel
se. I viss mån är projektet framtvingat av oseri
ösa skattsökares framfart med metalldetekto-
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rer. Ledare för projektet är Majvor Östergren. 
Hennes verksamhet inom projektet har redan 
avsatt en rad intressanta artiklar (jfr recension 
av Per Lundström, Fornvännen 1983 s. 148-149). 

Den här aktuella boken är en redogörelse för 
undersökningarna av bebyggelsekomplexet 
Gannarve i Hall sn. Här ges inblickar i fynd
miljön för en grupp vikingatida skatter, som 
under en följd av år framkommit på platsen. 
Till redogörelsen för Gannarveundersökning-
arna finns också en presentation av projektet 
och en diskussion om skattfyndens förhållande 
till vikingatida bebyggelse. Tanken på en kopp
ling mellan skattfynden och den vikingatida be
byggelsen har under senare år framförts i olika 
sammanhang. Man har till exempel pekat på 
tydliga samband mellan skattfynd och odlings
bar jord, runstenar eller förhöjd fosfathalt i 
jorden (Hårdh 1976; Callmer 1980). Detta ar
bete går ett steg längre. Här visas på direkt 
samband mellan skattfynds läge och vikinga
tida husrester. 

Gotland är ju som bekant särskilt rikt på för
historiska guld- och silverfynd. Minst 1000 
fynd är kända men den exakta siffran är troli
gen betydligt högre. Den största andelen stam
mar från vikingatiden. Fig. 1 visar de vikinga
tida mynt- och skattfynd på Gotland, som regi
strerats fram till 1983. Stenbergers karta från 
1947 har kompletterats med drygt 200 nya fynd. 
Genom RAGU:s skattfyndsprqjekt har hittills 
inte mindre än 375 fyndplatser för vikingatida 
guld- och silverfynd kunnat lokaliseras exakt. 
För karteringen har arkivmaterial av olika slag 
använts, men den främsta källan har varit upp
gifter från lokalbefolkningen. Många fynd har 
gjorts redan på 1800-talet och det är förvånans
värt att det verkligen gått att skaffa fram uppgif
ter om så gamla fynd. Författaren framhåller 
att materialinsamlingen ofta varit rena detektiv
arbetet. Den skriftliga dokumentationen vållar 
ofta stora svårigheter. Det har visat sig att de 
uppgifter som finns i arkiven om fyndplatser 
m. m. är felaktiga eller oprecisa i så hög grad att 
man bör utgå från att arkivuppgifterna aldrig 
är helt riktiga. 

Fyndplatserna undersöks med hjälp av me
tallsökare. Det har visat sig att det nästan un
dantagslöst finns delar av fyndet kvar på fynd
platsen. På de 115 skattfyndsplatser som hittills 

undersökts har bl. a. över 4000 mynt samt 
smyckematerial och bitsilver framkommit. I 
vissa fall har skatter fått sitt material ökat med 
över 300 % vilket naturligtvis innebär korrige
ringar i dateringarna. 

Som det viktigaste resultatet ser dock förfat
taren, att man kunnat belägga ett nära sam
band mellan skattfynden och den vikingatida 
bebyggelsen. Detta samband anser hon vara så 
starkt att man härigenom kan påvisa läget för 
nära 375 vikingatida gårdar. Utgrävningen på 
Gannarve ger ett gott belägg för sambandet 
mellan skattfynd och boplats. Platsen är väl 
känd i skattfyndsammanhang. Är 1924 och un
der de fem därpå följande åren framkom inte 
mindre än fyra silverskatter vid jordbruksarbe
te inom ett begränsat område, nu kallat Silver
åkern. Fyndplatserna ligger 3 km från havet, på 
och invid en liten flack grusås i nuvarande hag
mark. Det är av betydelse att området odlats 
upp sent och även varit ett av de första att läggas 
igen. En hel del fornlämningar av olika slag och 
datering finns registrerade på Gannarve. Någ
ra bortodlade anläggningar har också kunnat 
konstateras. 

Fynd av lerkliningsstycken och annat bo
platsmaterial gjorde att John Nihlén 1930 be
siktigade platsen och konstaterade att det ej var 
osannolikt att ett hus från vikingatid funnits 
där. Mårten Stenberger besöker också platsen 
1945 i samband med sitt arbete om de gotländs
ka vikingatida skattfynden. Han uppger i brev 
till riksantikvarien att boplatsen nu torde vara 
totalt förstörd, men att här funnits möjligheter 
att undersöka vikingatida bebyggelse. När 
Majvor Östergren och hennes medarbetare 
inom skattfyndsprojektet började med efterun-
dersökningar av äldre fyndplatser med hjälp av 
bl. a. metallsökare, var Gannarve den plats 
man först koncentrerade sig på. 

Vid undersökningar av detta slag är det ofta 
nödvändigt att återvända flera gånger till 
fyndplatsen. De gamla fyndplatserna på Gan
narve undersöktes 1977 och 1982. Såväl nya sil
verföremål som metallföremål av "boplatska
raktär" framkom. 

I samband med planer att återigen plöja upp 
den del av Silveråkern, där åtminstone två av de 
fyra skattfyndsplatserna var belägna, genom
fördes 1983 en arkeologisk undersökning. Ut-
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grävningens främsta målsättning var att under
söka silverskattens förhållande till bebyggelsen 
samt att se hur mycket av bebyggelsen som 
fanns kvar i en sedan länge odlad åker. En yta 
på 94 m2 undersöktes, med platsen för den 
största silverskatten, påträffad 1924, t. p. q. 
1120, i centrum. Ett stort antal anläggningar, 
stolphål, nedgrävningar och härdar konstatera
des, främst i den västra halvan av undersök
ningsområdet. Här påträffades också huvud
delen av fyndmaterialet, brons, järn, glasm. m. 
samt 11 kg ben och 18 kg lerklining. (Benmate
rialet är bearbetat av B. Sigvallius.) 

Sammanlagt framkom vid de tre undersök
ningarna 1977, 1982 och 1983 av fyndplatsen 
(för S H M 17747)67 hela och 14 fragment av sil
vermynt, 8 klippta bitar av silverplåt, 3 frag
ment av silver samt en flätad silverring. Detta 
utgör 7,3 % av den ursprungliga skatten, även 
om man inte med full säkerhet kan säga att de 
verkligen hör till den. (Mynten har bestämts av 
K. Jonsson.) 

I detta sammanhang har ett intressant försök 
gjorts att spåra fyndgömmans exakta läge. 
Analysen bygger på antagandet att ju närmare 
den ursprungliga platsen föremålen finns desto 
tätare ligger de. Hypotesen prövades med hjälp 
av det 1983 påträffade fyndet från Ragvalds, 
Havdhem sn, där spår av fyndgömman var be
varade och spridningen av materialet noggrant 
hade registrerats. Skattens ursprungliga plats 
är belägen vid den metersträng, som ger den 
högsta stapeln i ett frekvensdiagram. Med den
na metod har också läget för den största silver
skatten på Gannarve kunnat beläggas inom en 
kvadratmeter. Analysen är mycket intressant 
och visar på ett viktigt faktum, nämligen att 
även intensiv odling av ett fyndförande lager 
endast i begränsad omfattning flyttar föremå
len från deras ursprungliga deponeringsplats. 
Samma iakttagelse har gjorts vid t. ex. sten
åldersboplatser eller deponeringar vid mega
litgravar. 

Utgrävningen på Gannarve har alltså påvisat 
ett klart samband mellan en silverskatt och för
historisk bebyggelse. Fyndmaterialet på platsen 
för S H M 17747 uppvisar spår av forntida be
byggelse. Fyndmaterialet i övrigt samt C14-da-
teringarna motsäger inte antagandet att skat
ten gömts, troligen under en golvplanka, i ett 

hus som beboddes vid tiden. Resultaten från 
Gannarve stämmer väl överens med resulta
ten från undersökningarna i samband med 
Lummelundaskatten, t. p. q. 1120. 

Skattfyndsprojektet har hittills givit en rad 
intressanta och mycket viktiga resultat. Hit hör 
iakttagelser angående föremåls spridning i 
samband med jordbruksarbete, möjligheten att 
korrigera felaktiga arkivuppgifter och konsta
terandet att så mycket av skatterna faktiskt 
finns kvar på fyndplatsen. Allra viktigast är na
turligtvis det förhållandet att inte mindre än 
375 fyndplatser nu är exakt lokaliserade. För 
tolkning av skatterna är exakt kännedom om 
fyndplats och fyndomständigheter nödvändig. 
Detta är en dimension som skattfyndsforskning-
en hittills i stor utsträckning saknat. Däremot 
kan man väl fråga sig om inte författaren över
tolkar sina resultat när hon hävdar att vi här
med också kan påvisa läget för 375 vikingatida 
gårdar. Gamla uppgifter som nog så ofta ger vid 
handen att skattfynd kommit fram invid stora 
stenar o. likn., kan man inte helt bortse ifrån. I 
en nyligen publicerad uppsats visar också Lena 
Thunmark-Nylén på ett stort antal gotländska 
skatter, vilkas fyndomständigheter snarast ta
lar för att de gömts utomhus. Thunmark-Ny-
léns undersökning anger en tidsskillnad mellan 
fynd som gömts inomhus och sådana som 
gömts utomhus; de senare skulle vara äldre. 
Det ambitiösa och mycket systematiskt genom
förda skattfyndsprojektet kommer säkerligen 
att möjliggöra fördjupade diskussioner av detta 
slag i framtiden. 
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Barbara E. Crawford, Scandinavbn Scotbnd. Scot-
bndin the Early Middle Ages, 2. Leicester Universi
ty Press 1987. 274 s. ISBN 0-7185-1197-2. Pris 
£ 30.00. 

Vikingarnas framfart i öst och väst har alltid 
varit ett kärt ämne. Under senare år har en om
fattande litteratur vuxit upp kring inte minst de 
engelska och irländska vikingastäderna, som 
York och Dublin, och om händelserna i deras 
omland under vikingatiden. 

Däremot hör man inte mycket om ett av de 
väsentliga områden genom vilka färden till 
t. ex. den Irländska sjön gick, nämligen Shet
land, Orkney och Hebriderna. Olle Isaksson 
och Sören Hallgren har gett ut ett par böcker 
om denna övärld, men den historiska bakgrun
den i vikingatid och tidig medeltid är annars 
ganska okänd. 

Nu har en brittisk historiker, Barbara E. 
Crawford, lecturer vid S:t Andrewuniversitetet 
i Edindurgh, givit ut en handbok om öarnas 
historia, arkeologi och ortnamn mot bakgrun
den av den särpräglade atlantkust- och hög
landsnatur, som finns hän Boken ger en in
tressant bild av det av främst norska vikingar 
koloniserade området, vars medeltida ledare, 
Orkney-jarlarna, utgick från en västnorsk jar
lasläkt i Möre, troligen nära sammanhörande 
också med den Rolf, som gjorde sig till hertig av 
Normandie. 

Berättelsen om Orkneyjarlarna finns i Orkney-
inga Saga, som tillsammans med andra skrivna 
källor ger en inträngande bild av områdets hi
storia. Inte bara öarna utan också fastlandet i 
Caithness och Sutherland ingick under långa 

tider i jarladömet och det fanns tidigt en stark 
släktkoppling till piktiska och skotska furste
släkter, där man omväxlande stred om område
na och hjälpte varandra i olika kombinationer. 

Or tnamnen visar bättre än något annat att 
området har haft en stark norsk bosättning, och 
vikingarna har också tillfört området en admi
nistrativ indelning som nära påminner om vad 
som vid ungefär samma tid skapades i hemlän
derna i Skandinavien. Rättstraditionen med 
tingsplatserna och vissa rättsbegrepp har för 
övrigt levat kvar långt efter områdets slutliga 
övergång till det skotska kungadömet under 
1400-talet. 

Arkeologiskt sett märks nordmännen mind
re, ett fåtal gravar är kända. Däribland finns 
dock också kvinnogravar med typiska skandi
naviska smycken tillsammans med lokala for
mer. Jarlshof på Shetland och andra utgrävda 
boplatser visar den nära anknytningen till nor
disk Västerhavskultur. Märkligast är dock kan
ske den tidiga stenkyrka och det palats som jarl 
Thorfinn uppförde på Mainland Orkneys väst
ligaste udde-halvö Birsay vid mitten av 1000-
talet. Där har under de senaste årtiondena ut
förts omfattande arkeologiska undersökningar, 
som refereras i boken. 

Sammanfattningsvis är Scandinavian Scot
land en bra handbok för den som vill skaffa sig 
en inblick i en säregen del av historien om nor
disk bosättning ute i Västerhavet, i detta fall 
dessutom en språngbräda för de fortsatta fär
derna mot Västeuropa. 

Björn Ambrosbni 
Riksantikvarieämbetet, 

Box 5405, S-11484 Stockholm 

M. ShanksochCh. Tilley, Re-Constructing Archae
ology: Theory and Practice. New studies in archaeo
logy. Cambridge 1987. ISBN 0-521-30141-6. 

Michael Shanks och Christoper Y. Tilley har 
skrivit en bok, som har förutsättningar för att 
bli den kritiska arkeologins motsvarighet till 

den symboliska arkeologins Symbols in Action och 
den kontextudla arkeologins Reading lhe Past. 
Christoper Y. Tilleys tid som stipendiat i Lund 
har avsatt sig i ett avsnitt om gånggriften Fjäl
kinge nr 9 och ett avsnitt om etiketter på svens
ka ölemballage. 

Bokens tes är att öl inte bara skänkes utan 
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också tankes (fri översättning, s. 236-237). Bo
ken ser materiell kultur som en begreppsappa
rat, vilken ingår i människors strukturering av 
sin omgivning och i människors aktiva skapan
de av och manipulerande med denna omgiv
ning. Arkeologi är studiet av materiell kultur 
oberoende av tid och rum. Arkeologi är ett sätt 
att lära sig något om människor. 

Huvuddelen av boken ägnas åt att försöka 
förstå vad en människa är och hur människor 
lungerar tillsammans. Detta görs inte minst ge
nom att kritisera flertalet existerande begrepp 
för gruppering och förståelse av människor. 
Begreppsparet individ-samhälle hör till dem 
som är olämpliga (s. 120). Författarnas eget 
arbete med att bygga upp en människoförstå
else har i mångt och mycket inspirerats från 
fransk filosofi och sociologi (Foucault, Bour-
dieu m. fl.). Författarna fastnar för en samhäl
lelig totalitet, som innehåller både system och 
struktur (s. 127-128). Detta låter banalt i ett 
extremt kort referat av en intellektuell kraft
prestation. Boken introducerar onekligen en 
genomtänkt syn på det att vara människa i den 
arkeologiska litteraturen. Det skulle vara in
tressant att se, om detta synsätt räcker till också 
för att förstå fenomenet att bli människa i an
slutning till studiet av äldsta paleoliticum. 

Boken använder sig av svårbegripliga be
grepp och en koncentrerad stil. Den kan inte lä
sas och förstås utan en omfattande kunskap om 
den litteratur, som den refererar till, och detta 
är litteratur, som hitintills legat utanför den 
vanliga arkeologiska bildningen. Det engelska 
språkets förmåga att fånga nyanser är använd 
bortom horisonten för den vanlige läsaren av 
engelsk facktext. Det hjälper inte att många 
tankar återges i citat, eftersom dessa ges som 
engelska översättningar av tyska, eller oftare 
franska, original, vilka redan de torde ha varit 
svårgripbara. Grekiska används däremot i ori
ginal utan översättning. 

Distinkta sammanfattningar är sällsynta i 
boken. De som finns syns inte i dess innehålls
förteckning. Dennas "condus ion" pekar inte 
på sammanfattningar utan på diskussionsin
lägg. Några goda sammanfattningar finns dock 
t.ex. s. 116, 130-131, 171. 

Att utifrån teoretiska ståndpunkter kritisera 
andras arkeologi och propagera för den egna 

sorten är bra. Att göra arkeologi och förhistoria 
utifrån dessa ståndpunkter är bättre. Det har 
"New Archeaology" gjort, den symboliska och 
strukturalistiska arkeologin har gjort det, men 
den kontextudla och kritiska arkeologin har 
inte gett ifrån sig många exempel. Också denna 
bok är exempelfattig. Det gäller illustrerandet 
av både små och stora tankar. Detta är en del av 
svårigheten, kanske den största, med att förstå 
den. 

Naturligtvis har jag inte förstått boken. Det 
skulle vara intressant att veta, om det är mitt el
ler författarnas fel, men jag räknar knappast 
med att träffa läsare, som har förstått annat än 
fragment av den. Det kanske inte går att få an
nat än en intuitiv, ordlös förståelse av den. Kan
ske är det rent av meningen att det skall vara så. 

En av bokens startpunkter är onekligen se
minariediskussionerna i Cambridge, sådana de 
ser ut i lan Hodders Reading lhe Past. Det mo
ment i hans kontextudla arkeologi, som hand
lar om den arbetande arkeologens kontext, är 
huvudtanken i introduktionen till bokens första 
kapitel, vilket råkar ha samma rubrik som en 
annan Hodder-bok. Ett avgjort bra tillägg i för
hållande till lan Hodders bok är en presenta
tion av hermeneutiken. Man kan dock fråga 
sig, om företrädare för andra discipliner kom
mer att godkänna att arkeologin står i en sär
ställning genom en fyrfaldig hermeneutik 
(s. 108)? 

Delar av den debatt, som efter Arne B. Jo
hansen har kommit att kallas teori-data
debatten i norsk arkeologi, går att känna igen i 
boken. Den debatten ledde till en destruktiv 
subjektivitet eller defaitism. Författarna är 
uppmärksamma på denna fara, men går den 
att undvika? Bokens linje är att data inte existe
rar, endast teoriavhängiga data, det vill säga 
data registerade inom ramarna för en teori. 
Därmed är det klart, att det inte existerar någon 
gräns mellan arkeologi och historiska romaner 
(s. 111-112). Jag är inte säker på att författarna 
heller har lyckats hitta någon sådan gräns. Eller 
ens eftersträvat det? 

Boken handlar mycket om positivism. Detta 
var en av hörnstenarna i den i boken förkastade 
"New Archaeology". Också i 1970-talets skan
dinaviska debatt var "positivism'' ett skällsord. 
Vi trodde att den hypotetisk-deduktiva meto-
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den och modellbygge var vägen bort från en 
oacceptabel positivism. Uppenbarligen kan or
det "positivism'' beteckna en hel del olika ting. 
Författarna är klara över detta (s. 38), men pre
ciserar inte sitt positivismbegrepp. 

För den som upplevt den i boken kritiserade 
arkeologin känns dess kritik intolerant. På vår 
tid kändes den arkeologin riktig. Boken borde 
ha haft ett idéhistoriskt kapitel, som hade för
sökt att förstå den kritiserade arkeologin i dess 
sammanhang. 

Ingen arkeologi är värdeneutral. Boken ger 
ett gott exempel på detta i en kritik av Graham 
Clark (s. 63-64). Naturligtvis är inte heller 
författarnas kritiska arkeologi neutral. Skillna
den är kanske att den vet om det och inte efter
strävar det. Den är " . . . a way of living' ' (s. 67). 
Den kritiska arkeologin representerar emeller
tid också i högsta grad en intresseförskjutning 
jämfört med 1970-talets arkeologi. Den ställer 
faktiskt inte samma frågor, och jag är inte över
tygad om att 1970-talets frågor besvaras intres
santare av den kritiska arkeologin. Man arbe
tar med olika skalor i sin försådse av männi
skor. ' ' New Archeology'' arbetade med grupper 
av människor i ett långtidsperspektiv (eller bor
de ha gjort det). Den kritiska arkeologin, i 
Shanks och Tilleys version åtminstone, är in
tresserad av det direkta samspelet mellan ut-
pekbara individer (eller borde var det). Bokens 
egna motargument mot detta mitt påstående 
finns på s. 128 eller, om man så vill se det, i res
ten av boken också. "Arbeta" är för övrigt fel 
ord; den kritiska arkeologin är som sagt " . . . a 
way of living" (s. 67). 

Den kritiska arkeologins hållning till subjekt 
— objekt och till dåtid — nutid belyses av en 
kritik av arkeologiska och historiska utställ
ningar. För mig är det oväntat att " T h e period 
room" inte är den perfekta utställningen för 
den kritiska arkeologin. Visserligen har inte 
heller jag någonsin sett någon bra historisk 
rekonstruktion, men är det inte rätt sorts ambi
tion? Är det inte denna sorts utställning, som 
har chansen att låta besökaren leva både i nutid 
och dåtid såsom den kritiska arkeologin förut
sätter? Det går att uppleva miljö och inlevelse, 
det går att starta ett resonemang om då och nu. 
J ag tycker att författarna underkänner musei-
publikens förmåga (s. 77-80). Deras egen bok 

upplevs i varje fall som snobbistisk i belysning 
av dess diskussion av skiljelinjen mellan popu
lärarkeologi och riktig arkeologi (s. 92-93). 

Utställningarna kritiseras utifrån ett kapita
listiskt samhälles manipulationer av sina med
lemmar. Tyvärr ges inga exempel på acceptabla 
utställningar i icke-kapitalistiska samhällen. 
Det finns kanske inga? Kapitlet avslutas eljest 
med fem goda råd till museiansvariga arkeolo
ger (s. 98-99). Det första glömmer att ställa 
frågan, vilken ideologi utställaren själv har, 
men tanken är att de två följande skall hjälpa 
museibesökaren att avslöja denna och att de två 
sista skall garantera en variation av exponerade 
ideologier. Ideologilösa utställningar finns inte, 
bara sådana med dolda ideologier. 

Shanks och Tilleys kritiska arkeologi är en 
social arkeologi, som inte far använda av tid och 
rum oberoende lagar, inte får använda abstrak
ta begrepp, inte får kategorisera. J ag överdri
ver, men deras kritik av andra arkeologier läm
nar inte mycket spelrum kvar inom den värld, 
där jag har vant mig att röra mig. Hur skiljer 
sig bokens förklaringsmodell (s. 112) från and
ra? Vad är det för skillnad mellan dess ' ' structu
ral principles" och andra principer, om de inte 
skall vara gissningar? Är över huvud taget stu
dier av förändring över längre tidsperider möj
liga inom en kontextuell arkeologis ram? Kom
mer det inte att strida mot regeln, att varje sam
manhang skall förstås utifrån sina premisser, 
om samma begrepp appliceras i en analys av 
olika tidsperioder efter varandra? Kan förståel
sen bli intressant om det skall bytas begrepp vid 
periodgränser (s. 133-134)? "S t i l " är ett så
dant begrepp, vilket är föremål för ett huvud
intresse inom boken. Varför får detta abstrakta 
begrepp användas men inte många andra? Var
för fåren utgångstes som: stil är ", . . an imagi-
nary solution to social contradiction" (s. 137) 
användas, när många andra utgångsteser, t. ex. 
inom "New Archaeology" inte får användas? 
Svaren finns väl i boken, men de är inte lätta att 
förstå. 

Boken ger två exempel på den kritiska arkeo
logins väg mot kunskap. Det ena är en förståelse 
av mönstren på keramiken utanför gången till 
gånggriften Fjälkinge nr 9, och det andra är en 
förståelse av skillnader mellan brittiska och 
svenska ölburkar. 
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Den kritiska arkeologin innehåller ingen 
källkritik. Hurudana var Folke Hansens ut
grävningsmetoder? Märta Strömbergs efter-
grävningar av gånggrifter kan ge en del intres
santa synpunkter på möjligheterna av att be
driva korologiska studier. Representerar de 
70 rekonstruerbara kärlen av totalt c. 1 250 
deponerade möjligen ett specifikt urval? Varför 
är just dessa rekonstruerbara? Författarna 
(Tilley?) uppfattar dem som ett slumpvis ur
val. Vilka är förutsättningarna för Bagges & 
Kaelas' fyraperioderskronologi? Stilistiska kri
terier? Danska, presumtivt slutna boplatsaccu-
mulationer? Stratigrafier i andra gånggrifter? 
Helt säkert bland annat stilistiska kriterier. 
Hur påverkar detta möjligheterna för studiet av 
stilförändring över tid? Bagges & Kadas 'perio-
der motsvarar inte M N A I-IV, en absolut 
kronologi för dem saknas, och TRB-sekvensen 
varken börjar eller slutar med dessa perioder. 
Ar det meningsfullt att beräkna absoluta depo-
neringsmängder per tid (s. 156)? 

Författarnas naivitet i tron på sina data kon
trasterar mot elegansen och enkelheten i deras 
kodschema. Men varför just detta kodschema? 
Varför är det just dessa aspekter hos mönstren 
som kan ge oss intressanta inblickar i männi
skomas begreppsvärld? Denna begreppsvärld 
tecknas som en lista över motsatser (s. 169). 

Genom hela boken argumenteras för att det
ta är det riktiga sättet att förstå människor, 
men är den specifika förståelsen av just dessa 
människor baserad på annat än gissningar? 
Låt vara att det är kvalificerade gissningar 
utifrån en sofistikerad och intelligent analys av 
utvalda data, men varför har jag fel om jag 
påstår att frekvensen linjer i ornamentiken, 
som lutar mot höger respektive vänster, åter
speglar frekvensen höger- och vänsterhänta 
människor? 

Skiljer sig bokens applicerande av en etno
grafisk analogi från andra applikationer? För
fattarna hänvisar till dialektik och den herme-
neutiska cirkeln (s. 170), men deras använd
ning av etnografiska analogier ser i alla fall 
likadan ut som 1970-talets användning av et

nografiska analogier, t. ex. i Colin Renfrews 
version. Också på denna punkt torde någon 
tanke ha gått mig förbi. 

Författarna har en förkärlek för tredimen
sionella grafiska framställningar (t. ex. Figs. 
7.9-10). Dessa är mera svårlästa för den ovane 
än nödvändigt. Ibland synes mig också discri-
minantanalys ha varit en effektivare metod än 
principalkomponentanalys eller principalkoor-
dinatanalys (t. ex. Fig. 8.11). Det är emellertid 
intressant att den kritiska arkeologin godkän
ner statistiska metoder för beskrivning av data. 

Mitt intryck av boken är, att arkeologiska 
samhällen skall förstås genom människors di
rekta samverkan med varandra. Den materiella 
kulturen är en nyckel till människors interak-
tion, påverkan på varandra och uppfattning av 
omgivningen. Varje grupp människor är unik 
och måste förstås utifrån sina unika förutsätt
ningar. För mig blir därför det avslutande ka
pitlet om ölburkar i svenskt och brittiskt tidigt 
1980-tal en besvikelse. Här är det abstrakta ka
pitalistiska krafter som manipulerar. Författar
na formulerar konspirationsteorier kring kapi
talisternas manipulerande. Detta synes mig 
vara en ytlig, människofjärran analys. Är det 
jag, som inget har förstått eller finns det en mot
sättning mellan bokens ambitioner och förmå
ga? J ag kan inte se att kapitalistiska krafters 
spel skulle vara intressantare än den kritiserade 
funktionalistiska arkeologins kraftspel — i var
je fall inte, om man inte själv omfattar författar
nas ideologi. Är det nödvändigt inom den kri
tiska arkeologin? 

Boken lyckas fullgott visa att arkeologi inte är 
ideologilös: i slutkapitlet att dess egen inte är 
det, i de inledande att andras inte är det. Frågan 
är, om det inte är det som boken vill säga? 

Den kritiska arkeologin har rätt i sin kritik. 
Den har intressanta ambitioner. Den har ännu 
inte visat att dessa ambitioner kan användas till 
att skriva en trovärdig arkeologi. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, S-752 20 Uppsala 
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Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und 
fruhgeschkhtlkhen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, 
utg. av Klaus Duwel, Herbert Jankuhn, Ha
rald Siems, Dieter Timpe. Teil III. Der Handel 
des friihen Mittelalters. Bericht uber die Kollo-
quien der Kommission fur die Altertumskunde 
Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1980 
bis 1983, Göttingen 1985. 510 s. (Abhandlung
en der Akad. der Wissenschaften in Göttingen, 
Phil.-Hist. Kl. 3/150). ISBN 3-525-82433-5. 

Untersuchungen zu Handel and Verkehr der vor- und 
fruhgeschkhtlkhen Zeil in Mittel- und Nordeuropa, 
utg. av Klaus Duwel, Herbert Jankuhn, Ha
rald Siems, Dieter Timpe. Teil IV. Der Handel 
der Karolinger- und Wikingerzeit. Bericht 
uber die Kolloquien der Kommission fur die 
Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in 
den Jahren 1980 bis 1983, Göttingen 1987. 818 
s. (Abhandlungen der Akad. der Wissenschaf
ten in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. 3/156). ISBN 
3-525-82441-6. 

I mina recensioner av de två första volymerna i 
denna serie {Fornvännen 1986/3, s. 206-213) 
framhöll jag bl. a. att handel och/eller varuut
byte har haft stor betydelse för samhällens ut
veckling och expansion. J ag erinrade även om 
att en mer kritisk inställning till handelsbegrep
pet kan skönjas under senare ån Bl. a. konstate
rade j a g — inte minst mot bakgrund av uppsat
serna i band I — att handel inte är den enda för
klaringen till att artefakter sprids från plats till 
plats. Också i de två sista volymerna i serien be
läggs denna fråga väl. Båda visar utomordent
ligt stor bredd i valet av ämnen och är ett myc
ket värdefullt bidrag till belysning av handels
arkeologiska aspekter under berörda tidsperio
der, tidig medeltid, karolinger- och vikingatid. 
Såväl fjärrhandel som i viss mån inrikeshandel 
tas upp liksom handelsvägar, marknadsplatser, 
köpmän, rättsliga frågor samt hur handels
aspekter återspeglas i ortsnamn m. m. Vidare 
behandlas numismatiska frågor liksom priser, 
vikter och betalningsmedel. Att grundligt refe
rera ett så omfattande material som de två se
naste volymerna upptar är givetvis omöjligt. 
Vissa artiklar diskuterar jag något mer ingåen
de men får i övrigt nöja mig med ytterst kortfat
tade omnämnden eller sammanfattningar. Ar

tiklarna är i flera fall väl illustrerade med kar
tor. Som alltid i samband med tyska verk är 
notapparaten föredömlig även om min kritik 
kvarstår från recensionen av del II — nämligen 
att vissa artiklar har alltför faktaspäckade not-
texter, vilket försvårar läsningen av huvudtex
ten eftersom två texter måste paralldlstuderas 
samtidigt för att en helhetsbild skall växa fram. 

Del III inleds med en 90 sidor lång artikel av 
Cbude som tar upp olika aspekter på inrikeshan-
d d n i Merovingerriket utifrån skriftkällorna. 
Helt riktigt betonar han inledningsvis bristen 
på uppgifter om omfång och utveckling av 
tidigmedeltida handel. Verhulst framhåller 
t. ex. att översikter, som direkt stöder sig på 
källorna, är sällsynta. De flesta arbeten om 
merovingisk handel har skrivits i samband med 
debatt av Pirennes synpunkter på förskjut
ningen av handeln från Västra Medelhavet till 
Nordsjö-området. Verhulst betonar att en bety
dande andel av de berättande källorna utgörs av 
Gregor av Tours Historb Francorum (Verhulst 
1970, s. 2,4). 

Claude framhåller att utom varuutbyte för
medlades produkter också genom t. ex. gåvor, 
rov, plundring, skatt (jfr Grierson 1959, s. 130; 
Grierson anser att rov och gåvor hade större 
betydelse än ren handel i varuöverföringen). 
För handel användes sjötransport, flodvågar 
och landtransport men vattenburen transport 
var mest kostnadseffektiv, vilket även framgår 
av Diodetianus prisedikt. Arkeologiska fynd av 
sarkofager visar att de nästan uteslutande frak
tades på vattenvägar i frankerriket. Rodd an
vändes mest i samband med persontransport 
men ökade kostnaderna. I grunda farvatten sta
kades farkosterna. Fraktskepp drogs längs flo
derna. Hästar drog längre sträckor än oxar un
der samma tidsperiod. Få uppgifter föreligger 
om storlek och lastförmåga hos flodskeppen. 
Men även vattenburen transport på floderna 
var underkastad olika risker och nattförder 
undveks därför. Dock fraktades tunga och volu
minösa varor på floderna. Fynd av pålar visar 
tilläggsplatser och hamnanläggningar. Över 
land skedde transport medelst vagnar, pack
djur och bärare. Vägarna befann sig i dåligt 
skick. Vintertid reste man inte gärna och han
deln var då liten. Rövare gjorde färderna osäk
ra. Transportproblem hindrade med andra ord 
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handeln — även med dyra och lätta varor. 
I Frankerriket hade Rhone och Saöne stor 

betydelse för handeln. Marseille förband Me
delhavet med inlandet. Också handeln på Loire 
var viktig under 500/600-talen. Spridningen av 
arkeologiska fynd, t. ex. koptiska bronsfat och 
mynt, visar att Rhen under 600-talet var bety
dande som fjärrhanddsled — sannolikt på 
grund av de handelsplatser som växte fram i 
Rhenmynningen. Men uppgifterna rör fjärr
handel — om regional handel under meroving
ertid på Rhen finns inget att säga. Sådan skedde 
nog liksom i Rhone-området. 

Claude framhåller att varor köptes och såldes 
på marknader av olika slag. Åtminstone i stä
derna fanns butiker. De lantliga marknaderna 
förde vida kretsar av lantbefolkningen i kontakt 
med handeln. Det rörde behovsvaror av ringa 
värde. 

Av intresse är den utredning Claude företar, 
som visar att bristen på småmynt under tiden 
mellan slutet av tidigmerovingisk silverpräg
ling och början av denarpräglingen/införandet 
av sceattas i Gallien inte allvarligt hindrade 
handeln med vanliga behovsvaror. Claude an
ser det även berättigat att tala om yrkesköpmän 
under merovingisk tid. Det rörde sig om syrier, 
judar, friser och anglosachsiska köpmän bl. a. 
Köpmän beskyddades av kungamakten men 
även av stormän och höga kyrkliga ämbetsmän. 
När kyrkan alltmer åtnjöt tullprivilegier mins
kade den potentiella kretsen av avnämare av 
varor från de fria köpmännen — men sådana 
fanns kvar även under kyrkans blomstringstid. 

Handelskapital skaffades genom krediter. 
Vinsten nyttjades för att köpa varor bl. a. men 
pengar investerades även i fastigheter vilket gav 
högre säkerhet när det gällde att värdesäkra för
mögenheten. 

Enligt Claude finns mycket litet i källorna 
om handelns organisation. Viss specialisering 
skedde på landskap vilket gav fördelen av kun
skap om marknadsförhållandena. Faror m. m. 
medförde ofta gemensamma affärsresor men 
även gemensamt ägande av handelsvarorna 
förekom. Viktigt är Claudes påpekande att 
handeln med vardagsvaror — t. ex. vin, spann
mål, salt — inte beaktats tillräckligt i forskning
en i jämförelse med handeln med lyxvaror. 
Som Claude dock framhåller berör lyxhandeln 

endast en liten konsumentkrets medan daglig
varuhandeln berörde en betydligt bredare be
folkning. Till den frågan vill jag återkomma i 
slutet av denna recension. 

Olika metodiska frågor i samband med en 
undersökning av handel utifrån tidigmedeltida 
källor diskuteras av Skms. Nehlsen utreder vad 
som kan utläsas om köpmän och handel i ger
manska rättskällor och går därvid in på västgo-
tisk, burgundisk, langobardisk och frankisk 
rätt. Västgotiska regler tyder på en livlig utri
keshandel men även omsorg om inrikeshan
deln. Burgundisk rätt är intressant från han-
delshistorisk synpunkt eftersom Burgund ge
nomkorsades av viktiga handelsleder — Rhöne 
och Saöne. En viktig uppgift för härskaren var 
att hålla handelslederna fria — bl. a. från röva
re. Man kan konstatera att många regler i tidig 
rätt ägnas åt hur man skall förfara i samband 
med handel med stulet gods! 

Roth diskuterar några aspekter på handel un
der merovingertid på grundval av utvalda arke
ologiska källor. Att från arkeologisk utgångs
punkt fylla begrepp som t. ex. producenthan
del, köpmanshandel, platshandel, inrikeshan
del och fjärrhandel samt marknadssäkerhet, 
marknadscykler, tullar, sortimentshandel eller 
kommissionsaffärer får tills vidare endast ha 
karaktär av försök. Roth konstaterar att de ar
keologiska källorna till 90 % bygger på grav
fynd. Forskningshistoriskt menar Roth att för
klaringen handel beträffande varors spridning i 
huvudsak gällt under tiden fram till 1950. Mer 
differentierade förklaringar förmärks därefter. 
Roths genomgång avser ju handel under mero-
wingertid. Men även för handel generellt under 
förhistorisk tid och tidig medeltid gäller enligt 
min egen forskningshistoriska genomgång att 
handel som förklaring dominerat före 1950, 
även om andra tolkningar för artefaktspridning 
förts fram. Förklaringen varuutbyte och handel 
har efter 1950, kanske främst under senare tid, 
alltmer kompletterats med andra tolkningar 
med utgångspunkt i motiv och relationer. För 
min d d konstaterar jag att ett marknadsekono-
miskt tänkande dominerar fram till 1950 för att 
härefter kompletteras med andra synsätt. Dock 
synes inte några framsteg ha gjorts, när det 
gäller att skilja mellan olika förklaringar till 
spridning (Ringstedt 1987a, s. 85 ff). 
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Roth betonar vikten av att utreda produk
tionsplatser, analysera produkterna, kartogra-
fiskt beskriva utbredningen och därefter tolka 
denna. Handel kan i vart fall konstateras för 
keramik, bronskärl, glasprodukter, smycken, 
verktyg och lädergördlar med arkeologisk ut
gångspunkt. Men Roth anser sig inte med arke
ologiska medel kunna konstatera vilken struk
tur merovingisk handel hade. 

Ekonomi, handel och samfärdsel under me
rovingertid behandlas av Berghaus i belysning av 
numismatiska källor. Under merovingisk tid 
präglades mynt av kungen, kyrkan (biskopar 
som myntutgivare) och enskilda myntutgivare 
med karaktär av självständiga företagare. Ca 
2 000 sådana fanns fördelade på ca 800 mynt
verkstäder. De flesta namnen tycks ha ger
manskt ursprung. Berghaus påpekar att det på 
merovingiskt område finns olika skattfynd vars 
sammansättning tillåter intressanta slutsatser 
om myntomsättning under merovingertid. Till
sammans med ströfynden visar de olika områ
den för myntspridningen. Aquitanien har en 
tydlig särställning. Trafikleder markeras som 
speciellt Rhone-Saone-Maas men även Rhen 
och Schelde. Centrum för myntspridningen är 
från Chalon-sur-Saöne över Metz och norrut. 

Johanek redovisar Frankerrikets utrikeshandel 
under merovingertid norrut och österut utifrån 
skriftkällorna. När det gäller handel är man en
ligt Johanek hänvisad till mer eller mindre till
fälliga omnämnden i litteraturen. Det frankis
ka tullstationssystemet — fördelat på fem regi
oner — visar att en inte obetydlig handel ägde 
rum avseende främst mäss- och konsumtions
varor. Utbredningen av tullstationer visar även 
att handeln stod under kontroll av de frankiska 
härskarna. Huvudsaklig exportprodukt från 
Gallien var vin till ö-keltiskt område (Britan
nien). Till Frankerriket kom från iriskt område 
textilier, lädervaror, smör och troligen slavar. 
Samfärdseln upprätthölls av keltiskt sjöfolk och 
inrikeshandeln av inhemska köpmän. Från 
angdsachsiskt område var antagligen slavar 
den mest betydelsefulla exportvaran som vi-
daresåldes söderut. Quentovic, Rouen och 
Dorestad var betydelsefulla handelshamnar 
med Brittiska öarna. Handelsförbindelser med 
Skandinavien måste ha funnits men kan inte 
direkt utrönas ur de skriftliga källorna. 

Johaneks hänvisning till tullar och tullstatio
ner pekar på en företeelse som borde bli föremål 
för närmare utredning i framtiden — nämligen 
vilken betydelse tullar och andra s. k. handels
hinder hade för handeln. De måste i olika avse
enden ha inneburit ekonomiska hinder för en 
effektiv handel och ha styrt handelsströmmar
na. Olika kategorier köpare var befriade från 
tullar, något som Johanek påvisar men inte när
mare diskuterar från effektivitetssynpunkt. 

I sin uppsats om handeln mellan England, 
Skandinavien och kontinenten är Wilson mot 
Griersons uppfattning att gåvor var viktigare 
än handeln. Enligt Wilson var handel en funda
mental företeelse under tidig medeltid. Man 
reste inte för nöjes skull utan de enda professio
nella resenärerna var köpmän som verkade i en 
organiserad handel. Friserna kontrollerade en 
stor del av handeln i Nordsjö-området. Wilson 
diskuterar olika typer av handelsvaror och me
nar att det tydligaste materialet i de arkeologi
ska källorna som pekar på handel är keramik. 
Även om vin t. ex. importerades till England i 
keramikkärl så fick man inte utesluta att kera
mik importerades för sin egen skull — nämli
gen därför att utseendet lockade till import. I 
stor utsträckning måste man gissa sig till vilka 
handelsvaror som omsattes, eftersom många 
produkter var förgängliga. Ökad kunskap om 
de tidigmedeltida emporia/handdsplatserna 
ger även mer information om handeln. Det kan 
dock konstateras att köpmännen under tidig 
medeltid levde ett hårt liv! 

Agneta Lundström svarar för en av de få artiklar 
som berör skandinaviska och i synnerhet svens
ka handelsförhållanden under förhistorisk tid 
och tidig medeltid i fyravolym-serien. Hennes 
uppsats rör handeln under folkvandrings- och 
merovingertid i Östskandinavien. Hon pekar 
på betydelsen av att i samband med diskussion 
av handel i olika områden göra klart för sig för
utsättningarna för handeln. Därvid berörs frå
gor avseende råvaruförekomster, produktions
platser, distributions- och konsumtionsområ
den. 

Hon diskuterar särskilt handelsströmmarna 
i det baltiskt-bottniska handelsområdet med 
platser som främst H d g ö men även Paviken och 
Grobin som nyckelpunkter. Järnets betydelse 
för handeln stryks under bl. a. med hänvisning 
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till de rika båtgravarna i Vendel och Valsgärde 
— uppenbarligen en följd av skickligt nyttjad 
järnframställning. Helgös betydelse som ut
bredningscentrum för olika importvaror redo
visas. På H d g ö förenades bl. a. funktioner som 
bearbetning till färdigvaror och fördelning av 
halvfabrikat samt fårdiga varor. Enligt Lund
ström är Helgös verkstadsmaterial ett otvety
digt bevis på en livlig handel i Östersjö-området 
under folkvandringstid. Föremålens spridning 
i området låter ett baltiskt-bottniskt handels
område framträda. Råvaruproduktion i olika 
områden i förening med bra kommunikationer 
var alltså förutsättningar för handeln. Verk
samheten på H d g ö får ses som en manifesta
tion av sveakungens makt. 

Brändt tar upp olika frågor rörande de nord-
frisiska byarnas betydelse för den tidigmedel
tida ekonomin. De var tidiga hamnplatser med 
handel som viktig aktivitet. Byarna var bero
ende av sina omland — centralpunkter i dessa. 
Påträffade textilrester tyder på en högt ut
vecklad textilkunskap. Storbönder och ledande 
personer drog främst nytta av handeln medan 
invånarna i hamnplatserna inte synes ha haft 
så stora fördelar av varuutbytet. Jordbruk — 
särskilt boskapsskötsel — var en viktig ekono
misk näring jämte vissa hantverksyrken. Tek
niska framsteg i handel och samfärdsel verkade 
negativt på de små frisiska handelsorterna. 
Stora skepp fick svårigheter att anlöpa hamnar
na. Endast Emden lyckades utvecklas till stad i 
marsklandet. 

Wagner utreder i en artikel vissa språkveten
skapliga frågor kring begreppen "köpa" och 
"köpman" . Grinda tar härefter upp begreppet 
" c e a p " i fornengdskan samt ord som etymolo
giskt är besläktade med "ceap". Detta ord kan 
jämte avledningar spåras i en mängd ord som 
hänger samman med "handel" . 

Nederländernas tidigmedeltida handel samt 
friserhanddn utreds av Verhulst. Han framhåller 
att Nederländerna på grund av sitt geografiska 
läge från äldsta tider har haft ett försteg i inter
nationell handel och samfärdsel. Regional och 
interregional handel omfattade främst jord
bruksprodukter som t. ex. spannmål och vin. 
Men även salt var en massvara i handeln. T. ex. 
vin och salt anskaffades sannolikt i stor omfatt
ning utan handel eftersom vissa kloster drev 

egen produktion. Betydelsen av årsmarknaden 
i S:t Denis påvisas — en marknad av betydelse 
för friserköpmän. 

Den internationella handeln med Nedei-
länderna avsåg främst s. k. lyxvaror. Till dessa 
räknas ylletyger av fin kvalitet (pallia fresonica) 
från Nederländerna. Särskilt slavar fördes via 
Dorestad söderut mot slavmarknaden i Ver
dun. På marknaden i Cambrai köptes som åter-
frakt för slavhandlarna varor från Orienten och 
Medelhavet. I handeln deltog yrkesköpmän 
men även s. k. tillfällighetsköpmän — de senare 
ofta anlitade av kyrkan, t. ex. av kloster, för re
gional och interregional handel med livs
medel/förbrukningsvaror. Fjärrhandeln var 
främst en fråga för yrkesköpmän som åtnjöt 
kungaprivilegier. Särskilt under 800-talet var 
handeln i hovets tjänst viktig, särskilt sedan 
detta tog upp residens i Aachen. Av grund
läggande betydelse för fjärrhandelns expansion 
var inte bara kung och hov utan även kyrkan 
(klostren). Utvecklingen av Dorestad till inter
nationell handelsplats ägde rum parallellt med 
att friser omnämns som handelsmän i de skrift
liga källorna. Verhulst påvisar också frisernas 
betydelse i samband med förbindelserna med 
England och med Skandinavien. 

I en detaljerad uppsats behandlar Dikher 
marknadsrätt och köpmansrätt under tidig me
deltid. Han behandlar handelns rättsliga grun
der och hur de över tiden inverkar på handeln 
och dess organisation. Att ledande män och 
kungamakten på olika sätt skyddade handels
män eller genom avgifter och tullar drog nytta 
av handeln står klart. Också klostren spelade en 
allt aktivare roll i handeln. Detta ser Dilcher 
som ett tecken på den begynnande medeltida 
världen. I en annan juridisk uppsats diskuterar 
Kroeschell köpmansrättens terminologi m. m. ut
ifrån vissa urkunder. Först under 1100-tal kan 
man se köpmansrätten som en sedvanerättsligt 
grundad rättsordning. 

Zak avslutar del III med en lång uppsats om 
de protopolska och tidigpolska stam gruppernas 
handelsrelationer. I dessa befolkningsgruppers 
ekonomiska utveckling hade handel en tämli
gen liten roll. Orsaken var bl. a. böndernas 
egenförsörjning. Den ledande klassen hade 
därtill rättigheter som medverkade till dess för
sörjning. På grund därav förekom knappast 
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någon lokal-regional och interregional handel. 
I fjärrhanddn märks främst främmande köp
män. Endast i Pommern, särskilt i Wollin, mås
te man redan från början av 900-talet räkna 
med pommerska köpmän på Östersjön. På 
export gick slavar och skogsprodukter, salt och 
pommersk bärnsten samt någon keramik. 
Bland importvarorna var tenn- och koppar
malm, silvermynt eller smycken i silver och 
olika hantverksprodukter bl. a. vapen och glas 
som köptes av de ledande skikten. Under 1200-
talet organiserades under furstarnas ledning 
nya stadsformer med fria borgare och med en 
marknad. En lokal/regional handel förstärkt 
med fjärrhandel får betydelse för ekonomin. 

Del IV av Untersuchungen zu Handel und Ver
kehr inleds med en artikel av Johanek om fran
kisk handel under karolingisk tid i belysning av 
skriftkällorna. Han menar att knappast något 
tema i medeltida ekonomisk historia är så kon
troversiellt som karolingertidens handelshisto
ria. Pirenne ansåg t. ex. att handeln gick till
baka efter islams erövring av Medelhavet. Le-
wis ansåg det var en tid av framsteg med 
tillkomst av nya handelsplatser m. m. Dopsch 
intog en mellanställning och pekade på han
delns roll i den ekonomiska utvecklingen, dock 
utan nämnvärd entusiasim. Johanek frågar sig 
om de nya jordbruksstrukturerna — godsen — 
överhuvud kunde existera utan handel. Hans 
genomgång av skriftliga källor såsom kapitula-
rier och privilegier visar bl. a. att jordbruks
varor hade en viktig roll i frankisk inrikes-
handel. Aven under normala förhållanden 
och på små gårdar såldes överskott mot pengar. 
Det innebar att även småbönder ägde pengar. 
Vidare hade de olika andliga institutionerna en 
viktig roll i handeln. Genom utbredningen av 
de kyrkliga godsen hade de behov av ett utveck
lat kommunikationsnät som även andra intres
senter drog nytta av. Marknader och säljplatser 
uppstod vid eller i närheten av kloster. Den 
kyrkliga sfären var alltså en viktig faktor i han
del och varuutbyte i karolingertida Frankrike. 
Det är ingen tvekan om att också värdsliga gods 
var inblandade i handelstransaktioner men 
kyrkan var en stabilare faktor i handeln än de 
värdsliga godsen, menar Johanek. 

I det här sammanhanget vill jag erinra om att 

redan Kletler hade en annan uppfattning än Pi
renne vad gäller frågan om ekonomisk regres
sion i karolingerriket. Kletler hävdade att mis
sion och kristnande i Nordeuropa förde med sig 
ekonomiska fördelar. Missionen norrut främja
de trafik längs t. ex. floder som Rhen. Nya cen
tra uppkom som blev utgångspunkter för lokal 
trafik (Kletler 1924, s. 7 f, 33, 41 ff, 86, 89). 

Johanek kommer till slutsatsen att franker
riket under karolingisk tid hade en betydande 
handel såväl med områden utanför sina gränser 
som framför allt inom riket. Tyngdpunkten i 
handeln sköts alltmer mot nordöst. Orsaken 
var tidens politiska händelser, rikets expansion 
och kristnandet. Genom att slavhandel före
kom med araberna var det inte tal om någon to
tal avsnörning från Medelhavet, som Pirenne 
hävdade. Men enligt Johanek skall karolinger-
rikets handel inte främst ses som tecken på sär
skilt välstånd. Handeln berodde på att en kris-
drabbad jordbruksekonomi var hänvisad till re
gionalt utbyte av varor, varvid vardagshandeln 
betydde mer än handeln med lyxvaror. De se
nare däremot fick ses som medel i ett politiskt 
gåvoutbyte mellan ledande personer — ett in
strument som inte skall underskattas. Varu
utbyte — inte minst mellan olika regioner — 
och viss specialisering kan alltså beläggas under 
karolingisk tid och hade i hög grad samband 
med pengar. Nedgången i stadsväsendet hind
rade inte handeln, något som Pirenne hävdade 
(Pirenne 1924/1974, s. 59 f., 75 f.). Johanek pe
kar mycket riktigt på att andra organisations
former uppstod — godsen. Dessa ser Johanek 
som en grundläggande byggsten i karolinger
tida handel. Köpmän bedrev handel under be
skydd av ledande personer, markherrarna. I 
stor utsträckning rörde det förmedling av nöd
vändighetsvaror. Fjärrhandel bedrevs bl. a. 
genom friser och kanske även nordbor. 

För egen del hävdar jag att karolingerriket 
under Karl den Store befann sig i ett expansivt 
skede genom att krig och erövringar förbrukade 
varor och därmed skapade efterfrågan på pro
dukter, inte minst vapen. Krigsekonomi har 
alltid främjat produktion och omsättning också 
av andra produkter än vapen. Ny teknik och 
nya uppfinningar i förening med befolknings
tillväxt verkade expansionsfrämjande. I de oli
ka delarna av riket fanns olika uppsättningar 
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av produktionsfaktorer. Utnyttjande av kom
parativa fördelar mellan olika regioner främja
de handeln som omfattade också andra än 
ledande personers behov. Ett bredare befolk
ningsskikt kunde på grund av ökade ekono
miska möjligheter till följd av de expansions
främjande faktorerna delta i varuomsättningen 
t. ex. på marknader och mässor. Duby har för 
övrigt påpekat att även de ringaste arrendatorer 
då och då ägde några denarer (Duby 1962/1977, 
2 s. 116). Övergången till silvermynt som värde
mätare under karolingisk tid i förening med 
ökad lokal handel var ett tecken på förändrad 
ekonomisk struktur hos det frankiska samhäl
let. Förändringen måste ha inneburit att de en
skilda människorna/hushållen i högre grad än 
tidigare aktivt kunde spela sin roll i handeln. 
Arkeologiska fynd visar för övrigt att en plötslig 
och massiv ekonomisk tillväxt skedde under 
främst Karl den Stores regeringstid (Ringstedt 
1987a, s. 70 ff). 

Berghaus framhåller i en uppsats om ekonomi, 
handel och samfärdsel under karolingertid i 
belysning av numismatiskt material att bl. a. 
det senare utgör en utmärkt källa för att studera 
de ekonomiska företeelserna och fjärrhanddn. 
Särskilt Ludvig den Frommes prägling av guld
mynt främjade fjärrhanddn från Friesland. 
Penningekonomi tvingade alltmer undan natu
rahushållning. Särskilt Rhens betydelse som 
farled understryks genom fynd av myntskatter. 
Fynd av t. ex. italienska präglingar i Schweiz, 
kring mellersta Rhen och i provinsen Zeeland 
(kring Domburg, Utrecht, Drenthe, Groning
en) visar tydligt handeln från Norditalien över 
Alperna till Holland via Rhen. 

Hatz diskuterar handeln under sen vikinga
tid mellan Nordeuropa (särskilt Sverige) och 
tyska riket utifrån numismatiska källor. Fynden 
i andra länder av tyska mynt är enligt Hatz be
vis på en inte obetydlig fjärrhandel — så vill 
Hatz se de tyska mynten från 900/1000-talen. 
Han framhåller även att skattnedgrävningen 
var avsedd att vara tillfällig. Det var normalt att 
hajorden som förvaringsställe med hänsyn till 
risken för yttre faror eller inför behov i sam
band med resor. Det kan knappast kallas för 
' 'dött kapital" i sig — endas t ' ' dö t t " i beaktan
de av att ägarna uppenbarligen dog innan de 
kunde nyttja det hopsamlade silvret. 

I en närmare 90 sidor lång artikel behandlar 
Steuer handeln under vikingatid mellan Nord-
och Västeuropa utifrån arkeologiska fynd. Han 
konstaterar att från sent 700-tal till 1000-tal en 
avsevärd handel försiggick mellan de skandina
viska länderna och det karolingiska riket och 
Brittiska öarna. Under senare årtionden har 
arkeologin alltmer förändrat bilden. Talrika 
handelsplatser har undersökts i Nord- och 
Östersjö-området. För att beskriva handel mås
te enligt Steuer 5 faktorer särskilt belysas, 
nämligen bärarna av handeln (hantverkare, 
köpmän), transportfrågorna (skepp, vagn, djur), 
varorna (råvaror, färdigvaror), handelspbtser 
(marknader, boplats för köpmän, produktions
centra, konsumtionscentra, transitplatser, bo
platser) samt betalningsfÖrhålbnden. Men arkeolo
giska källor kan enligt Steuer endast informera 
om några av dessa faktorer. Köpmän är t. ex. 
inte arkeologiskt skönjbara även om gravgåvor 
som vågar och vikter kan visa vilka som med
verkade i affärerna — såväl köpare som säljare. 
När t. ex. kvarnstenar från avlägsna platser på
träffas i rester av gårdar kan visserligen slutav
nämare påvisas. Men det är svårare att dra slut
satser om handeln när det gäller dyrbara och 
exotiska föremål då också rov, gåva och andra 
orsaker är tänkbara. Metodiska möjligheter att 
skilja däremellan saknas enligt Steuer. 

För egen del tror jag att man får arbeta med 
vissa " tumregler" när artefaktspridning skall 
förknippas med handel. Det kan t. ex. röra sig 
om handel när 

— det finns klart identifierade bevis på en 
stor artefaktmängd/transport av viss typ med 
främmande ursprung inom ett område i vilket 
de inre kontakterna/transporterna kan ha skett 
utan påtagliga geografiska hinder, 

— vikter och vågar återfinns tillsammans 
med artefakter med främmande ursprung, 

— råmaterial eller halvfabrikat från avlägs
na områden återfinns lagrade i områden utan 
sådana resurser, 

— lyxvaror (bronser, glas, vapen) med främ
mande ursprung återfinns spridda i och om
kring boplatser/bebyggda områden, 

— det är ett stort avstånd mellan ursprungs
område och fyndplats för behovsvaror av sär
skild betydelse (även lyxvaror), 

— föremål av sällsynt slag men utan särskild 
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funktion (t. ex. bitar av guld/silver/koppar eller 
annat material) påträffas långt från tänkbart 
ursprungsområde (kan tolkas som betalnings
medel i samband med varuutbyte/handel), 

— fynd påträffas av främmande keramik av 
sådan art, att den kan antas ha tjänstgjort som 
förpackning (Ringstedt 1987a, s. 89 f, 1987*, s. 
474). 

När det gäller förpackningar anser jag för övrigt 
att sådana har funnits och använts troligen lika 
länge som varor har transporterats från en plats 
till en annan. Förpackningar har haft betydel
sefulla funktioner — och har det förfarande — 
genom att skydda varan under transport och 
lagring, att avgränsa en lämplig inköps- och 
konsumtionskvantitet av varan och att under
lätta dess hantering. Vidare skall förpackning
en identifiera varan och dess producent och in
formera köparen om varan. En på förpackning
ar inriktad arkeologisk forskning, som belyser 
deras betydelse för varuutbyte och handel samt 
för mottagarna — och även kastar ljus över 
olika förpackningsfunktioner — utgör ange
lägna forskningsuppgifter (Ringstedt 1987a, 
s. 121 ff). Mot den bakgrunden finner jag det 
intressant att Steuer tar upp förpackningarnas 
roll i handeln. Han påvisar fynd av vagnskorgar 
och menar att dessa liksom fat var omlastbara 
från fartyg till vagnar — en kombination av 
vatten- och landtransport. Vidare har utgräv
ningar i Dorestad och Hedeby medfört fynd av 
brunnar i form av nedgrävda transportfat för 
vin, torrlast och andra viktiga handelsvaror 
(t. ex. vapen). Trädslagsbestämning och den
drokronologi har indirekt belyst ursprungsom
råde (Rhen-distrikten). Vin såldes även i kera
mikkärl — men även keramik var föremål för 
handel. Det gäller alltså att skilja mellan handel 
med keramik och handel med kärlens innehåll. 
Intressant är att i Dorestad skärvorna till 80 % 
bestod av keramik från Rhenområdet, dvs. 
handelsplatsen försörjdes med import i egen
skap av konsumtionscentrum. Kaupang upp
visar ca 70 % i form av Rhen-keramik. Av kera
mikfynd i Birka utgör enligt Steuer en mycket 
liten andel Badorf-keramik eller keramik pro
ducerad i Hedeby. Detta tyder enligt Steuer på 
att keramiken snarare ingick i de resande 
köpmännens personliga bagage än var uttryck 
för handel. 

Intressant är Steuers konstaterande att vär
deringen av handeln mellan karolingisk-tyska 
området i väst och Skandinavien helt beror på 
mängden av producerade och omsatta produk
ter. Denna är i de flesta fall helt okänd. Allt före
liggande "handelsgods" under vikingatid från 
väst till norr och omvänt torde räcka för ett stör
re vikingaskepp med lastförmåga på ca 30 ton. 
För att beskriva handel, handelsvaror och om
fattning av varutransporterna finns alltså ett 
mycket tunt källmaterial att tillgå. Arkeologin 
måste därför finna metoder för att dra slutsat
ser om omfattningen av varor i handeln. Men 
arkeologiskt kan inte påvisas den viktiga han
deln med livsmedel, vax, skinn, pälsar, salt och 
slavar. Till Norden kom järn i form av värdeful
la svärdsklingor, metall i form av karolingiska 
och brittiska smycken, glas som fullständiga 
kärl och framför allt glasmassa som skärvor och 
stavar, basaltlava för kvarnstenar, barrträ för 
brunnar och keramik i samband med vinim
port. Med andra ord rör det sig om råmaterial 
som vidarebearbetades på olika skandinaviska 
handels- och marknadsplatser — där den vand
rande hantverkaren hade en roll liksom den re
sande köpmannen som avsatte varor på plats ef
ter plats till dess varorna tog slut enligt den s. k. 
' 'droppmodellen' ' (Tröpfd-Modell). 

Jankuhn diskuterar kort olika kriterier som 
bör föreligga för att påvisa handelsvaror i arke
ologiska fynd. Svårigheterna är stora. Men när 
det gäller boplatser är fynden uttryck för han
del om det är främmande bruksföremål från 
annan plats och det rör sig om ett stort antal, 
vidare om råmaterial från avlägsna platser i 
produktionssyfte förts till platsen för att använ
das i stor produktion (järn, täljsten, slipsten). 
(Jfr ovan mina "tumregler" .) 

Vikingatida Dublins ekonomi och handel ut
reds av Wallace, varvid särskilt kontakterna med 
omlandet tas upp. Wallace framhåller bl. a. att 
det finns risk för att spridning av konstnärliga 
motiv och mode-idéer kan misstas för byte eller 
handel med föremål. 

Krkger bidrar med en uppsats om utveckling
en av sjörätten i Nord- och Östersjö-området. 
Han finner inga sjörättsliga regler för tiden 
fram till slutet av 1000-talet. Detta beror kanske 
på att det inte fanns något behov av rättslig 
reglering eftersom antingen fartygsägaren även 
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var kapten på sitt skepp och själv ombesörjde 
transporten eller ledande personer ägde skep
pen och hade i sin tjänst ofria skeppare och 
manskap tillhörande den ledande personens 
"familia" — i vilka båda fall fraktförare och 
befraktare är identiska, dvs. "husrät ten" gäller. 

Ebel har studerat de fornnordiska sagorna 
och dragit slutsatser om fjärrhandel från vikinga
tid till 1100-talet i Nordeuropa. Hon framhåller 
de källkritiska aspekterna på materialet. Hen
nes undersökning visar att nordiska sjöfarare 
alternativt var vikingar eller handelsmän. 
Hemma fungerade de som bönder. Ofta kom 
de från förmögna familjer men kunde också 
själva tjäna in sin förmögenhet. Kungar hade 
stort intresse i handeln som företogs av perso
ner i deras tjänst. Produkter från de norra vild
markerna (pälsverk), insamlade i skattsyfte, 
fördes som bytesvaror på handelsresor. Kon
trakt om kompanjonskap avslöts ibland mellan 
kungar och fjärrhandlare som inte tillhörde 
kungens hov. Kyrkan spelade en roll i vikinga
tida och tidig medeltida handel, särskilt vad 
gäller livsmedel. Ibland reser präster som han
delsmän på egna skepp. De skrivna källorna 
nämner resor till avlägsna platser. På Island var 
betalningsmedel t. ex. ull. I de andra nordiska 
länderna skedde handel — vid sidan av byte — 
i form av köp mot betalning i silver. Köpmän i 
Nordeuropa kunde i allmänhet förstå varand
ras språk men hade behov av tolkar för fjärr
handel. 

Diiwel redogör för runtexter som kan förknip
pas med handel och samfärdsel under vikinga
tid. Han konstaterar att det finns texter som di
rekt hänvisar till handel genom att nämna va
ror och redskap i handeln samt texter som 
indirekt påvisar handel. De senare nämner 
handelsvägar, platser, transportmedel, köp
män, kompanjonskap, bolag. Bevis för detta 
finner han i texter som nämner "felagi". Fyra 
runtexter indikerar förekomst av gillen — för
eningar som inte bildades för speciella tillfällen 
som "felagi". Ett motiv för handel som nämns 
i texterna är att bli rik så att land kan köpas. 
Också Johnsen berör i en uppsats senare i boken 
runinskrifter från Bergen som rör handel och 
samfärdsel. En sådan text, skuren i trä, visar att 
sändare och mottagare var affärspartners. 
Andra Bergen-texter utgör räkningar, kvitton, 

leveransnotor och etiketter, varvid de senare 
anger ägarnas namn. Hon konstaterar att ru
nor tydligen användes frekvent, eftersom de var 
väl lämpade att rista i trä, ett material som 
fanns nära till hands i brist på papper. 

Beck behandlar i en artikel olika ortnamn som 
kan förknippas med handel t. ex. kaupangr 
och köping. Han relaterar dessa till liknande 
namn i tyskt och brittiskt språkområde — t. ex. 
"chipping", som ofta stod förorter med mark
nader. Kronologiskt hävdar Beck att tyska 
Kaufungen hör till 800-tal, isländska Kau
pangr till 900-tal, norska kaupang (o. likn.) till 
1000-tal och de svenska köpinge-namnen till 
1100-tal. Kaup-orter påvisas ha trafikgynnsam
ma lägen och även visst samband med tings
platser i vissa fall. Rättsligt föreligger samband 
med Bjarkeyrar-rätten, som kanske är en rätts
ordning som Olaf Tryggvason gav köpstaden 
Nidaros under 900-talet. Beck är övertygad om 
att tyska Kaufungen-namnet härrör från Skan
dinavien. 

I en artikel om varupriser och värdeförhål
landen i forntida Norden framhåller Naumann 
svårigheterna att utreda dessa beroende på 
bristfälligt källmaterial. Inte ens vad gäller Is
land har det varit möjligt att följa enstaka pro
dukters värdeförhållanden över tiden. Uppsat
sen innehåller dock flera intressanta uppgifter 
om priser och betalningsmedel. Förutom ull 
och ädelmetall fanns en standardenhet — 
"storboskapsenhet" (Grossvieheinheit) — ett 
slags standardko med bestämda kvalitetsegen
skapen Den låg i Norden till grund för beräk
ning av värdet på betalningsmedel som t. ex. 
ull, hudar, smör, spannmål. Naumann redogör 
för export- och importvaror, kapitalbildning 
m. m. Han konstaterar avslutningsvis att den 
medeltida marknadsekonomin i Norden är re
gionalt föga undersökt. 

Capelk behandlar vissa aktuella aspekter rö
rande vikingatida handel. Det är intressant att 
notera att fjärrhandel under vikingatiden inte 
var en utpräglad överklasshandel med lyxvaror. 
Även tyngre vardagsvaror transporterades att 
döma av fynd av skepp och hamnkonstruktio
ner, vilket utgrävningar av handelsplatser visar. 
Fartygens storlek visar att färder över öppet 
vatten kunde företas. Förpackningar förekom 
både när det gäller flytande varor och för att 
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skydda produkter från t. ex. fukt. Tråg-formade 
vagnskorgar användes som ett slags containers 
för land- och sjötransport (jfr förpacknings
diskussionen i det föregående). Vägar och bro
ar fanns — fynd har påträffats i t. ex. Danmark. 
Men Capelle framhåller helt riktigt att kunska
pen brister idag beträffande vilka som utför
de och deltog i fjärrhandel. Likaså känner vi 
inte så mycket till omständigheter kring lokal 
handel. Det senare är ett viktigt påpekande. 
Aven om flera forskare alltmer berör lokal han
del (t. ex. Ambrosiani 1985, s. 103; Hyenstrand 
1982, s. 85) förefaller det i stort vara ett försum
mat tema i arkeologisk handdsforskning. Det 
är viktigt att skilja mellan byte av nödvändig
hetsvaror i omlandet och byte av mer värdefulla 
varor i ett internationellt sammanhang samt 
vidare att utreda på vilka sätt lokala varor 
omsattes. Därigenom kan vi också få mer kun
skap om de forntida konsumenternas situation 
och därmed också en mer fullständig bild av 
ekonomin. 

I en över 120 sidor lång artikel utreder Steuer 
problem kring vågar och vikter i förhistoriska 
Europa. Det för alltför långt att referera den in
nehållsrika uppsatsen. Av intresse är dock att 
sedan karolingisk tid de västeuropeiska länder
na hade en utpräglad penningekonomi medan 
Norden och länder öster därom byggde sina 
värdeförhållanden på en "viktekonomi". I de 
slaviska och i de skandinaviska områdena beta
lades varor efter vikt i silver. I uppsatsen analy
serar Steuer betalningssystemen mot bakgrund 
av arkeologiska fynd och utvecklar vad dessa 
utsäger om valutasystem och handelshistoria. 
S. k. finvågar användes i stor utsträckning för 
att väga ädelmetall. Dessa vågar försvinner ur 
det arkeologiska beståndet i de länder i Europa 
som övergår till myntsystem. Steuer konstate
rar att fynd av finvågar och vikter är tecken på 
ekonomiska skeenden på samma sätt som fynd 
av mynt eller skatter. 

Haussig berättar i sin artikel om varuutbytet i 
varjagerhandeln med de kazariska marknader
na Sarkel och Itil. Intressantare är en uppsats 
av Warnke om handeln med vax mellan Öst- och 
Västeuropa under tidig- och högmedeltid. Vax 
varjämte pälsverk en stor handelsvara från öst. 
Vax efterfrågades i samband med bronsgjut
ning, för sigill och skrivtavlor, för medicinska 

syften samt inte minst för tillverkning av ljus — 
i det senare fallet med kyrkan som stor avnäma
re. Samtidigt var honung ett viktigt livsmedel 
bl. a. genom sina hälsosamma egenskaper. 
Trots stort egenbehov i öst fanns överskott för 
export till väst, bl. a. för att naturbetingelserna 
var bättre för biodling i öst — där skogsbin gav 
stor avkastning. Biodling var överhuvudtaget 
en viktig del av jordbruksekonomin under me
deltid. Med tilltagande åkerbruk i väst sjönk 
biodlingsavkastningen genom att skogarna 
trängdes undan. Detta ökade importbehovet, 
vilket stimulerade produktionen i öst. Warnke 
påvisar även olika tänkbara handelsvägar för 
vaxtransporterna. I utbyte mot vax erbjöd 
Västeuropa hantverksprodukter, smycken, va
pen, kläde, kvarnstenar och silvermynt — de 
senare från mitten av 900-talet (speciellt från 
Tyskland). 

Udolph söker sätta begreppen " h a n d e l " och 
"samfärdsel" i samband med slaviska ortnamn 
och därigenom visa var handels- och mark
nadsplatser låg. Hans utredning visar bl. a. att 
västra Ukraina förr var ett av de centrala han
delscentra som förekom i öst. Under Kiev-
riket bedrevs här sannolikt stor handel mellan 
öst och väst och tvärtom. Spridningskartor 
med ortsnamn visar att trafiken genom den 
"Mähriska porten" hade en viktig roll och att 
den gynnade slavisk handel. Ferluga diskuterar 
bysantinsk handel till Norden under 800- och 
900-talen och finner att den sannolikt var ringa 
till de skandinaviska länderna. De varor som 
förekom var sannolikt gåvor eller lyxartiklar 
medförda av pilgrimer och soldater — även om 
viss handel inte kan uteslutas. Främsta nordliga 
' 'exportvara' ' var sannolikt militär arbetskraft. 
I Hedmans bidrag diskuteras frågan om eventu
ella handelsfördrag mellan Kiev och Byzans 
under 900-talet. Avtalen reglerar inte endast 
handeln utan även frågor som rör samfärdseln 
mellan Kiev-riket och Byzans med det tydliga 
syftet att från byzantinsk sida skydda kejsar
staden från överraskande angrepp. Rkhier-Bern-
burg tecknar utifrån islamska källor en bild av 
handeln mellan islamska områden och omvärl
den i Nord- och Östeuropa. Han lämnar den 
intressanta upplysningen att araberna redan 
under mitten av 800-talet till sitt förfogande 
hade en "guide för konsumenter", som visar 
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dåtida varuutbud klassificerat efter kvalitet och 
härkomst. Guiden var avsedd för nuvarande 
irakiskt område. Haussig utreder härefter orsa
kerna till förändringarna i den etniska sam
mansättningen av det sydryska folket till följd 
av invandring utifrån. Schram ger ett namnfilo-
logiskt bidrag till rekonstruktionen av nordiska 
stödpunkter, s. k. grady (goroda) i Ryssland. 

I det föregående nämnde jag vikten av att 
studera lokal handel. Blindheim har i en uppsats 
behandlat inrikeshandel i vikingatida Norge. 
Hon gör det med utgångspunkt från ekonomis
ka aspekter, nämligen resurssituationen i olika 
områden. I vissa fall medför den produktion av 
överskott som kan avsättas i andra områden 
mot bristvaror. Med andra ord tas de handels
ekonomiska förutsättningarna för varuöverfö-
ring upp — utnyttjande av olika norska di
strikts komparativa fördelar. Jordbruket räckte 
inte alltid till för försörjningen — andra resur
ser måste utnyttjas. J ä rn och täljsten är varor 
som har stor betydelse i varuutbytet. Storskalig 
järnproduktion tycks ha förekommit av slagg
förekomster att döma. I olika ekologiska zoner 
förekom specialisering av varuslag. Koncentra
tion av fynd av täljstensföremål och slipstenar 
vid kust och längs vattenvägar långt från 
brottsplatserna antyder vattenvägarnas bety
delse för inhemska transporter. Blindheim an
ser att New Archaeology bidragit till att för
nya norsk vikingatida arkeologi genom bl. a. 
utnyttjande av tekniker från natur- och sam
hällsvetenskapliga discipliner. 

I sin uppsats om förbindelser mellan Skandi
navien och Östeuropa under vikingatiden un
derstryker Jansson att det arkeologiska materi
alet inte informerar så mycket om handel utan 
snarare visar graden av sociala kontakter mel
lan Skandinavien och Östeuropa på grund av 
migration av huvudsakligen svenskar. Kontak
terna med öst under vikingatid hade sannolikt 
stor betydelse för samhällets utveckling i Skan
dinavien och speciellt i Sverige. 

I en avslutande kommentar till del III och IV 
framhåller Jankuhn mycket riktigt att de flesta 
bidragen avser fjärrhandel. Undantag är i del 
III Agneta Lundströms artikel med påpekan
det att järnutvinningen i norra Sverige var ett 
väsentligt underlag för ostskandinavisk handel 
och i del IV Charlotte Blindheims uppsats om 

norsk inrikeshandel. Dessa uppsatser vidgar 
enligt Jankuhn väsentligt bilden av handeln i 
dessa områden och ger nödvändiga förutsätt
ningar för att förstå fjärrhanddn. De fyra voly
mer som publicerats ger inte en uttömmade 
skildring av alla problem men, anser han, har 
till syfte att visade möjligheter som interdiscipli-
nära metoder erbjuder för att gå vidare. 

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att de 
två senaste volymerna i serien Untersuchungen zu 
Handel und Verkehr är utomordentligt värdefulla 
bidrag för att underlätta förståelsen av den 
komplicerade process som varuutbyte utgör. 
De olika artiklarna har både stor bredd och 
stort djup. Ändå saknar jag, som framhållits i 
det föregående, såväl en bredare diskussion om 
lokal handel som ingående analys av handeln 
i detalj med vardagsvaror. Här efterlyser jag 
fördjupad forskning i framtiden med inriktning 
på handelsaspekterna. Ett sätt kan vara att sätta 
hushållen i centrum i en ekonomisk analys. 
Hushållet producerar de varor och tjänster som 
familjen eller den enskilda individen konsume
rar. I hushållet behövs flera olika slag av resur
ser eller produktionsmedel för att hushållet på 
bästa sätt skall tillgodose de behov hushålls
medlemmarna har, dvs. i första hand mat, klä
der, bostad, möjligheter till vila och rekreation. 
De resurser som hushållet har för att tillgodose 
behoven är i första hand tid, arbetskraft, pengar 
och kunskap (hushållens produktionsfaktorer). 
Hushållet kan ses som en efterfråge- och pro
duktionsenhet också i arkeologiskt perspektiv. 
Duby utgår t. ex. i sina historiska skildringar av 
jordbruksbefolkningens liv under medeltiden 
från ett samhälle med familjen/hushållet i cent
rum (' 'dont la familie constituait la cellule mai-
tresse") (Duby 1962/77, s. 66, 94, 100, 214). 

Ett "hushållsekonomiskt" synsätt i arkeolo
gin kan, när det gäller forntida hushålls behov 
av varor, innebära; 

— ökad medvetenhet i olika undersökningar 
om behov och brukarkrav på varor för livsuppe
håll och andra syften under olika tider, 

— inriktning på de olika innovationsförlopp 
som kan ha existerat för bruksvaror, statusva
ror, fjärrvaror och närvaror, 

— hänsynstagande till de olika betingelser 
under vilka forntida hushåll levde och deras oli
ka resurser, 
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— värdering av fynden som uttryck för hus
hållens ekonomiska situation med hänsyn till 
hypotetiskt bytesvärde för varorna utifrån då 
rådande omständigheter (Ringstedt 1987 a, s. 
92 ff, 131). 

En bredare diskussion bör ske om förgängli
ga varors betydelse för forntida konsumen
ter/hushåll — även om det i mycket blir på ett 
teoretiskt plan. Fullständig förståelse för sam
banden i förhistorisk handel får vi först när vi 
bättre klargjort hur behoven av nödvändighets
varor täcktes. 
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P. G. P. Ericson, Osteobgy of the Eider. Statens His
toriska Museum. Studies 5. 142 sid. Stockholm 
1987. ISBN 91-7192-695-X. 

Denna, Per Ericsons akademiska avhandling, 
behandlar ejderns, Somaterb molissima L., skelett 
och dess variation ur sexuell, geografisk och 
temporal synvinkel. Till detta har författaren 
använt en rad skilda, huvudsakligen multiva-
riatstatistiska, metoder. 

I första kapitlet presenteras ejdern lite när
mare, med korta avsnitt om dess utbredning, 
populationsstorlek, flyttning och parning, be
teende och faunahistoria. Detta kapitel är vis
serligen kort, men är ändå oumbärligt för för
ståelsen av resten av arbetet för den som, likt 
undertecknad, tidigare bara varit bekant med 
ejdern genom dess utseende. Samma betydelse 
för förståelsen har nästa kapitel, om de statis
tiska metoderna, som är omfattande. Varje me
tod presenteras kortfattat och man kan här inse 
att författaren inte bara har blint använt kända 
metoder, utan reflekterat över deras lämplighet 
innan analyserna har utförts. Kanske skulle 
man önskat en något uförligare diskussion av 

"multivariate outliers' ' än vad som presenteras 
här, men det handlar trots allt inte om något ar
bete i statistik. 

Nästa avsnitt i arbetet handlar om skillnader 
mellan könen. Det är sedan länge väl känt att 
ejdrar inte bara till det yttre, utan också i form 
och storlek hos skelettet, uppvisar skillnader 
mellan könen. Föreliggande avsnitt finns 
främst med som bekräftelse på detta, och som 
referens då arkeologiska material analyseras i 
slutet av arbetet. Om man skall kunna visa på 
en könsskillnad i obestämt material måste man 
ju först ha visat att denna skillnad finns hos nu
tida former, samt också precis hur könen skiljer 
sig åt. 

Med därpå följande avsnitt, som behandlar 
den geografiska variationen hos den nutida ar
ten, inleds denna avhandlings huvuddel. I det
ta långa avsnitt analyserar författaren variatio
nen, först inom de tre underarter för vilka till
räckligt materia] förelåg {S. m. molissima från 
nordeuropa, S. m. faeroensis från Färöarna och 
S. m. borealis från Grönland, Spetsbergen och 
angränsande områden). Efter detta vidtar en 
analys av variationen mellan underarterna. 
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Med hjälp av de till buds stående multivariat-
statistiska metoderna kan författaren visa att 
den övervägande majoriteten av skillnaderna 
mellan underarterna består av skillnader i stor
lek, snarare än form. Efter att detta fastställts, 
vidtar en analys för att försöka klarlägga vilka 
omvärldsfaktorer som kan ligga bakom de upp
mätta storleksskillnaderna. Författaren använ
der här faktorer som temperatur, nederbörd 
och konkurrens med andra fåglar. Det visar sig 
att ungefar 70 % av skillnaderna kan förklaras 
med hjälp av sådana faktorer. I den efterföljan
de diskussionen väljer författaren att i huvud
sak ta upp ekologiska faktorer, som konkur
rens. Detta tycks i viss mån bero på en feltolk
ning av temperaturens betydelse, men är 
samtidigt intressant, eftersom det finns en ten
dens idag att underskatta de rent ekologiska 
faktorernas betydelse till förmån för klimat
variationer, som ofta är lättare att kvantifiera. 

I det sista avsnittet behandlas temporal va
riation hos eidern med hjälp av tre skilda mate
rial. Det äldsta av dessa kommer från utgräv
ningarna av Birka och kan dateras till mellan år 
800 och 975. Det andra materialet har insam
lats i Danmark och Sverige mellan 1895 och 
1930, och det tredje inom samma område mel
lan 1960 och 1985. Trots de relativt få år som 
förflutit mellan att det andra och det tredje ma
terialet samlats in, är det av intresse att jämföra 
dem, eftersom flera viktiga händelser ägt rum i 
mellantiden, som förbudet mot vårjakt på 1950-
talet och den dramatiska ökningen av antalet 
fritidsbåtar under de senaste 30 åren. Dessut
om har en rad mindre fynd av ejder från arkeo
logiska utgrävningar jämförts med de tre stora 
materialen. 

Resultaten visar på en markant storleks-
minskning hos ejdern från slutet av järnåldern 
och fram till våra dagar. Det finns tecken som 
tyder på att det även skett en storleksminskning 
från 30-talet och fram till nu, men materialet är 
för litet för att ge statistisk signifikans. Hela av
handlingens bästa och mest intressanta del är 
diskussionen kring varför denna storleks
minskning har ägt rum. Författaren menar att, 
om klimatvariationer haft stor betydelse för för
ändringen (det är ju känt att klimatet i dag är 
kallare än för 1 000 år sedan), så borde detta av
spegla sig i en ständig anpassning av populatio-

ner från varje tidsperiod till de för tillfället rå
dande klimatomständigheterna. Om så är fal
let, borde man förvänta sig att storleksvaria
tionen i det material som kommer från många 
tidsperioder och platser borde vara större än i 
något av de tidsmässigt och geografiskt begrän
sade materialen, eftersom det förra materialet 
innehåller ejdrar som levt under en rad skilda 
klimatbetingelser. Så är nu inte fallet: alla ma
terialen uppvisar ungefär samma storleksvaria
tion (med hänsyn tagen till könsskillnaderna). 
Detta är således ett tecken på att klimatet inte 
varit av avgörande betydelse för storleksminsk
ningen. Liksom i fallet geografisk variation fö
reslår författaren i stället konkurrensfaktorer 
som framträdande orsaker till de mönster som 
identifierats. 

Som helhet representerar avhandlingen ett 
morfometriskt kraftprov. Multivariatstatisti-
ken har under de senaste decennierna gått från 
att ha varit en utmark för de särskilt insatta, till 
ett oundgängligt rutinredskap för de flesta. Få 
studier har dock så grundligt analyserat en 
enda art som den här föreliggande. Det är också 
möjligt att detta blir en av de sista stora studier
na av denna typ, då multivariatmorfometrin 
håller på att ersättas av andra, geometriskt ba
serade metoder (detta inte menat som någon 
kritik). 

Eftersom man alltid kan hitta något att kriti
sera så skall jag också komma med några små 
synpunkter. Den första är att tonvikten i arbetet 
kanske alltför starkt ligger på de multivariata 
metoderna. Man kunde med fördel ha använt 
bivariatstatistik för att gå in i större detalj på 
vissa punkter. En annan synpunkt är att de rent 
funktionella aspekterna kommit i skymundan. 
J ag är medveten om att författarens syfte i hu
vudsak varit deskriptivt, men det hade varit in
tressant med en mer ingående analys av vad 
skillnaderna mellan underarterna kan betyda 
lörejdrarna som fåglar, snarare än som skelett. 
Det här är dock bagateller, och om dessa aspek
ter också tagits med, kanske arbetet blivit allt
för omfattande. 

Osteologi är läran om ben och, i förlängning
en, om vad benen kan berätta om deras bärare 
och dessas livsbetingelser. Den är en egen ve
tenskap med de djupaste rötterna i zoologin, 
men med många tillämpningar inom arkeolo-
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gin. Det är således naturligt att det produceras 
avhandlingar både inom den " r e n a " osteolo
gin, där benen ses som forskningsobjekt i sig, 
och inom den " t i l lämpade" osteologin, där 
kunskapen om benen syftar till att lösa specifika 
frågor utanför osteologin. Per Ericsons avhand
ling är naturligtvis ett exempel på den först

nämnda typen, och den visar på de intressanta 
möjligheter till forskning som finns inom äm
net och på vilken betydelse osteologin kan ha för 
faunahistoriska analyser. 

Lars Werdelin 
Naturhistoriska Riksmuseet, 

Box 50007, S-10405 Stockholm 

Ernst Nathorst-Böös och lan Wiséhn, Numisma
tiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-
talet. Numismatiska meddelanden 36. Distr. 
Svenska Numismatiska Föreningen, Öster
malmsgatan 81, S-114 50 Stockholm. Pris kr 
145:- . 

Det är med stort nöje man läser igenom denna 
bok, korta biografier (ibland kanske allt för kor
ta) över 239 numismatiker som haft sin huvud
sakliga gärning före 1830. Över hälften är avbil
dade och de flesta artiklarna avslutats med en 
kort förteckning över var man kan inhämta mer 
kunskap. 

Författarna börjar inledningen med: "Kun
skapen om den äldre svenska numismatiken är 
begränsad. Redan kännedomen om flera av 
dem som verkat för ca femtio år sedan är nästan 
obefintlig. Förutom ett fåtal av de främsta ge
stalterna från 1600- och 1700-talen som t. ex. 
Elias Brenner, Nils Keder och Carl Reinhold 
Berch, är de flesta så gott som okända." Några 
flera är väl dock allmänt kända av dem som pre
senteras i boken, men många namn är, i alla fall 
för mig, nya. I några fall har personer, vilka en
bart varit namn, fått "kött på benen". 

Det slutar som lite flytande har valts (1830) 
har sin grund i att intresset för numismatik där
efter, under den Hildebrandska epoken, ökade 
avsevärt. Resten av 1800-talet skulle antagligen 
behöva en egen volym. Slutåret hade blivit mer 
distinkt om man som Bertil Bromée i " H a n d 
skriftsamlarna och de svenska arkiven 1750-
1950" förtecknat personerna efter dödsår. I alla 
fall borde registret i slutet av boken varit upp
ställt på detta sätt för att ge en översikt över 
vilka som var samtidigt verksamma. 

Några små funderingar bara: under Carl 
Ludvig von Schantz står, att han "reviderade 

och inlämnade en berättelse över det stora 
Cronstedtska mynt- och medaljkabinettet i ma
nuskript", men ingenting om huruvida detta 
manuskript finns bevarat i dag. Det borde kan
ske i så fall stått nämnt under Cronstedt. Under 
Mathias Benzelstierna nämns att hans sam
lingar av bland annat mynt och medaljer ärvdes 
av Lars von Engeström, men längre fram står 
det att Jacob von Engeström "fick i arv delar av 
morbrodern Mathias Benzelstiernas myntsam
ling". 

Vad gäller David Gerhard Hildebrand och 
den "bondeska" auktionen 1847, så tror jag 
mer på G. E. Klemmings noteringar från tiden, 
än på Bondes tidningsartikel från 1925, nämli
gen att den Nescherska samlingen som Hilde
brand köpt 1808 kvarstod på Eriksberg till 1847 
och då köptes av A. Fröling (tillsammans med 
Meinander och Humble). En d d mynt plocka
des ur innan Fröling lämnade in samlingen till 
försäljning till bokauktionskammaren. I Kung
liga bibliotekets exemplar av auktionskatalogen 
har dessutom noterats "Neschers samling". 

Anders Fröseli 
Kantorsgränd 20, S-191 72 Sollentuna 

Detta arbete kom tyvärr att bli ett av de sista där den 
lärde och oerhört produktive Ernst Nathorst-Böös 
medverkade; hans intresse gällde inte bara numis
matik, utan spände från bankhistoria till gastronomi. 
Hans författarskap lär omfatta omkring 700 artiklar 
och böcker. En bibliografi över hans numismatiska 
produktion publicerades i anslutning till hans pen
sionering i Nordisk numismatisk unions medkmsblad 1984; 
en komplettering, omfattande också artiklar under 
tryckning, kommer i samma tidskrift under 1989. 

Redaktionen 

Fornvännen 8 4 ( 1 9 8 » ) 
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Sean McGrail: Ancknt boats in N W Europé. The 
archaeobgy of water transport to AD 1500. Longman 
Archaeology Series, London och New York 
1987. 321 sid. ISBN 0-582-49267-X. 

Förlagets, Longman, med Barry Cunliffe som 
rådgivande redaktör, satsning på nautisk ar
keologi i denna serie är konsekvent. Denna bok, 
som kan betraktas som ett första standardverk i 
ämnet för norra Europa, får snart en motsva
righet för det andra stora kunskapsfältet i söder 
på detta område, A. J. (Toby) Parkers Ships and 
shipping in the Mediterranean Workl: an archaeobgkal 
survey to AD 1500. Men medan Parker har stora 
föregångare att falla tillbaka på, speciellt verk 
av Lionel Casson, och dessutom ett historiskt 
källmaterial, som dessa föregångare grundligt 
behandlat, vid sidan av det nya, arkeologiskt 
baserade, står McGrails arbete tämligen isole
rat, och är uteslutande arkeologiskt orienterat. 

Författaren, Sean McGrail, tidigare Chief 
Archaeologist och därmed chef för det arkeolo
giska forskningscentret vid National Maritime 
Museum i Greenwich, är numera tillförordnad 
(visiting) professor i ämnet maritim arkeologi 
vid universitetet i Oxford, sedan centret upp
lösts. Han har en gedigen maritim bakgrund 
i engelska flottan under perioden 1946-68. 
Samtidigt visar författaren även upp en impo
nerande teoretisk produktion i olika publikatio
ner, en doktorsavhandling om brittiska stock
båtar, otaliga uppsatser och symposierappor
ter, där snart sagt varje tänkvärd aspekt inom 
maritim eller nautisk arkeologi ventilerats, som 
t. ex. virke och verktyg inom äldre båtbyggeri 
samt landbaserade maritima strukturer, främst 
dock till båtens fromma. Några mindre, popu
lära, översikter över båtens historia, som kan 
anses som de närmaste (och enda) förarbetena 
till detta större verk, är också författade av Sean 
McGrail: Rafts, Boats and Ships (1980) i serien The 
Ship (National Maritime Museum) och Ancknt 
Boats• (1983) i den för arkeologer välbekanta seri
en Shire Archaeobgy. 

Författaren har även ägnat mycken upp
märksamhet åt definitionen av sitt ämne, sedan 
termen maritim arkeologi ursprungligen lanse
rats (bl. a. i en viktig boktitel 1978) av den så 
tragiskt omkomne kollegan Keith Muckelroy, 
McGrail framhäver, att maritim arkeologi är 

ett vidare fält än bara båtens arkeologi, näm
ligen " the study of man's use of all types of 
waterways — lakes, rivers and seas". Dithän 
kommer dock inte McGrail i detta verk och det 
är, förklarar han i inledningen, inte heller möj
ligt eller ens önskvärt på ett geografiskt så 
begränsat område som Nordvästeuropa. Ett 
sådant arbete kräver snarare en samlingsvolym 
med större uppsatser av åtskilliga specialister 
på olika relevanta falt. I likhet med Detlev Ell
mers (t. ex. Fruhmitteblterlkhe Handelsschiffahrl 
1972) har visserligen McGrail riktat sökarljuset 
mot landbacken (waterfront archaeology) och 
den ekonomiska bakgrunden, men kommer 
alltså i det föreliggande verket egentligen blott 
att behandla det som otvivelaktigt står hans 
hjärta närmast, nämligen båtarna och trans
porterna på vatten. I detta avseende är den när
maste föregångaren till arbetets uppläggning 
en uppsats av McGrail i World Archaeology 
(vol 13 No 3, febr 1985) betitlad Towards a cbssifi-
cation of water transport, som utgör en välbehövlig 
städinsats på det klassificerande planet. 

Innehållet i Ancknt Boats (som förkortad titel) 
beskriver en intressant kontrast i åtminstone en 
aspekt, som recensenten gärna erkänner som 
välgörande. Diskussionen om hur man skall 
klassificera båttyper och beskriva dem har allt
för ofta sneglat åt båttypernas tänkbara genetis
ka inbördes förhållanden eller bakgrund. Det 
stora stridsäpplet har i Norden (som delvis varit 
normgivande för diskussionen) förstås varit om 
plankbåten uppstått ur en forntida skinnbåt el
ler en motsvarande stockbåt. Därvid har den 
ständiga bisysslan gällt frågan om vad hällrist
ningsfigurerna egentligen föreställer för båtar 
(om de nu gör det). Den klassifikatoriska skär
pan har mestadels utgått svårt sargad ur dessa 
bataljer. En klassiker i ämnet, med samma am
bition som McGrails nya bok, marinbiologen 
James Horndis i huvudsak etnografiskt basera
de Water Transport (1946) har också fallit för den
na närliggande frestelse. 

McGrail markerar i det nya verket redan från 
början sin avsikt att undvika detta sätt att reso
nera: "this book is not an attempt to seek out 
origins or evolutionary trends". Dock är förfat
taren inte alldeles oberörd av diskussionen, 
som bl. a. kan utläsas av kommentarerna till 
skinnbåten som typ. 

Förmannen 84 ( I»8») 
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Ancknt Boats är mycket tättryckt, med små 
bokstäver och dubbla spalter, men textmassan 
ger dessutom ett egendomligt komprimerat in
tryck genom sin irriterande frånvaro av logisk 
styckeindelning och en någorlunda rak höger
marginal. Den förefaller alltså från början svår
läst. Boken är utgiven 1987 men en del littera
turhänvisningar ger vid handen, att manus bör 
ha fullbordats redan 1984-85. 

Till fördelarna hör ordförklaringar i början, 
en välorienterad och omfattande litteraturlista 
samt index som i hög grad nyttiggör de täta 285 
sidorna text. 

Man kan dock undra om inte den logiska 
men något pedantiska klassifikatoriska genom
gången av båttyper i början är alltför generell 
för att ha mera än begränsat intresse för just 
Nordvästeuropa, verkets egentliga område. 
Detta avsnitt tycks alltför mycket anknyta till et
nografin, i Hornelis omedelbara efterföljd. 
Snart inser man dock dess värde, men inte förr
än man tagit sig igenom ett annat, mindre lätt
läst, parti kring stabilitet och sjövärdighet, som 
i och för sig är utmärkt, men säkert något av
skräckande för allmänarkeologer eller intresse
rade lekmän. Detsamma gäller kapitlet om 
"assessment of performance" som dock inte 
har en lika ödesdiger placering i början av ver
ket. Detta är synd, eftersom boken i övrigt är 
full av intresse just som översikt och då inte bara 
för de redan invigda. 

Det är en systematiskt upplagd sammanställ
ning av de arkeologiska källorna, dvs. båtfyn
den, som ger ovanligt god och objektiv plats åt 
andra båtformer än de klinkbyggda farkoster
na, som ju tidigare ofta dominerat fältet. Det 
nordvästeuropeiska båtbyggeriet är emellertid 
tillräckligt mångsidigt för att ge material även 
till dessa avsnitt, och därtill nog väldokumente
rat för att det skall vara av generellt intresse. 
Urvalet i Ancient Boats vittnar vittnar om ut
märkt känsla för materialet och om flitiga studi
er över hela det nordvästeuropeiska området, 
inklusive Skandinavien. 

Ancknt Boats inleds alltså mycket riktigt efter 
en inledande Introduction med kapitlet ' 'Types 
of water transport", där de ovan nämnda lär
domarna utvecklats, med avseende på struktu
rell hänsyn och definitioner. Ett tredje kapitel 
redovisar skeppsarkitekturens metodiska grun

der, starkt avhängigt av ämnet i kapitel 4 som 
behandlar träets egenskaper som byggnads
material i båtar. En motsvarande behandling 
av andra material saknas dock, vilket är något 
förvånande med tanke på den generella karak
tär klassifikationen av båtar fått i verket. 

De följande kapitlens temata gäller elemen
tära båttyper tagna var för sig, som stockflottar 
(kap 5), stockbåtar (6) och barkbåtar (7). Det 
åtföljande avsnittet behandlar den mera avan
cerade allmänform som kallas plankbåtar och 
det nionde buntflottar och buntade båtar (över
sättning av bundle rafts and boats). Det tionde gäl
ler så skinnbåtar. Därefter kommer McGrail in 
på navalarkitekturens teoretiska bas: hur de 
olika båtformerna påverkar deras uppförande i 
vattnet. I det följande kapitlet, nr 12, redovisas 
ämnen som framdrivning, styrning och uppank-
ring. 

I verkets sista kapitel ges slutligen några kort
fattade glimtar av den forntide sjömannens 
kunskap och de praktiska problem som löstes av 
honom, samt av farleder och navigation. Detta 
är också den svagast utbyggda delen av boken, 
men helt i enlighet med McGrails deklarerade 
målsättning. Detta är inte hans bord. Det mari
tima kulturlandskapet, som är undertecknads 
käpphäst, lyser således helt med sin frånvaro. Ä 
andra sidan är det något som jag knappast hål
ler mot författaren. 

McGrails behandling av båtarna ger utrym
me för flera nya synpunkten Hans styrka visar 
sig inte minst på det terminologiska området. 
Trots att verket är en sammanställning av 
många maritimarkeologers mindre arbeten 
markerar McGrail ständigt sin egen profil på 
ett intressant och inte sällan överraskande sätt. 
Självfallet finns en eller annan miss, möjligen 
också några utlämnanden, men detta ändrar 
förvisso inte helhetsintrycket. 

Från nordisk synpunkt imponeras man gär
na av McGrails stora beläsenhet och bekant
skap med primärmaterialet. Författaren beto
nar visserligen att "Seandinavia appears to be 
one of the few places in NW Europé where cul
tural continuity in boatbuilding can be de-
monstrated from medieval times until today" 
men sätter även den traditionella nordgermans
ka yverborenheten på plats genom att bl. a. på
peka att den första avancerade sjöresan över 

Fornvännen 84 (1989) 
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öppet vatten som kan dokumenteras i Nord
västeuropa faktiskt är den irländske munkens 
Dicuils (c. 825 e. Kr.) berättelse om det sena 
700-talets och tidiga 800-talets eremitresor från 
Irland till Färöarna och Island. Dessa resor är 
ju även väl bestyrkta på annat sätt från nordiskt 
håll, och betesbruk tycks kunna beläggas ge
nom pollenanalys t. o. m. något tidigare på de 
nordatlantiska öarna. 

O m detta påminns man även i G. J. Marcus ' 
bok The Conquest of the North Atbntk (1980), som är 
det senaste på området. Samtidigt är det påfal
lande hur många elementära båtformer som re
presenteras av reliktföreteelser i Skandinavien, 
fyndet av den unika barkbåten (av granbark 
skriver McGrail fastän analyser visat alm) från 
Bysbit vid Viskan i sydvästra Västergötland 
(nära gränsen till Halland), näverbåtarna i 
Lappland, som bara finns i tillförlitliga (enligt 
bl. a. undertecknad) uppteckningar, liksom de 
sena sydda träbåtarna från det inre av Nord
skandinavien och Finland, inte minst på sa
miskt område. Detsamma gäller enstaka fynd, 
som de generellt intressanta urholkade stockar
na (6 till antalet) som antagligen utgjort en 
enda stockflotte, från Skatamark vid Luleå, funna 
1932. 

Det kan även påpekas, som en ren sakupplys
ning, att den "log raft" (stockflotte), som åbe
ropas från Sverige på sid. 54 har fått en helt fel
aktig beteckning. Det gäller i själva verket en 
del av Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland, 
som daterats mycket tidigt i C'4-analysernas 
svenska historia, år 1955, med beteckningen St 

(Stockholm)-lO. Denna konstruktionsdetalj 
inlämnades av geologen Gösta Lundquist för 
datering sedan den legat i 25 år obehandlad på 
en hylla. Värdet är 790 ± 120 B. P. (1160 e. K r , 
kalibrerat — början av 1200-talet). Beteckning
en ' 'log raft" återgår på Booth: A handlist of mari
time radiocarbon dates i IJNA 1984 (s. 197). Anled
ningen är okänd. Dateringen bestyrker f ö. på 
ett ej konserverat material den sena dateringen 
av själva Bulverket. Recensenten har för denna 
bestämning kunnat utnyttja uppgifter såväl av 
isotoplaboratoriet i Stockholm som av Bulver-
ketkännaren Christina Bendegard, Uppsala. 

I de få uppgifter i boken som berör "water-
front archaeology" är McGrail väl underrät
tad. De första hamnkajerna i norra Europa da
teras enligt den senaste litteraturen till tidig 
vikingatid. Författaren känner då rimligen inte 
till att hamnkonstruktionerna i slavisk stil på 
Wolin i Polen dendrokronologiskt nyligen kun
nat dateras exakt till årtalet 837 e. Kr. (Wlady-
slaw Filipowiak, Szczecin). 

McGrails nya bok är en god introduktion till 
båtarkeologin i nordvästra Europa. Den tjänar 
i detta främst att upplysa fackmän och i viss 
mån amatörer om båtens betydelse i kultur
historien. Men utan vidare utblickar riskerar 
den maritima arkeologin förvisso att ytterligare 
fjärmas från sin modervetenskap. 

Christer Westerdahl 
Örnsköldsviks museum, 

S-891 33 Örnsköldsvik 

Skepp och smkk. Arlikbr tilbgnade Per Lundström. 
Statens Sjöhistoriska Museum Rapport nr 22. 
Red. Anders Björklund med biträde av Sibylla 
Haasum och Lars-Äke Kvarning. Stockholm 
1987. ISBN 91-7798-154-5. 

Som framgår av titeln är boken Skepp och smide 
tillägnad Per Lundström, avgående chef för 
Statens Sjöhistoriska Museum. Bokens omfatt
ning är 236 sidor. 16 uppsatser, ett vänporträtt 

av Tore Hallen och en bildkavalkad i urval av 
Agneta Lundström kallad "Vem är de t " är in
nehållet i den digra boken. 

Flertalet uppsatser berör naturligt nog sjö
fartsområdet. Eftersom anmälarens kunskaper 
härvidlag är bristfälliga får han här nöja sig 
med att konstatera att flera av dessa uppsatser 
verkar synnerligen inspirerande för en amatör 
på området. Inte minst Carl Gullbergs "Et t 
sprisegel utanför VisbiaGothorvm" och Sibyl-
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la Haasums "Från Ormen Långe till bogserbå-
ten Per1'. Gullbergs uppsats har arkeologisk an
knytning. Där utredes spriseglets historia var
vid förf. konstaterar att denna segeltyp 
måhända har holländskt ursprung men att dess 
rötter kanske sträcker sig långt ner i antikens 
Medelhavsområde. Sibylla Haasums artikel 
behandlar namngivning av båtar, ett fascine
rande område bl. a. mot bakgrunden av vårt 
lands åtminstone i våra egna ögon stolta sjö
fartstraditioner. 

Intressant är även den i det sjöfartshistoriska 
blocket insmugna uppsatsen om knivsmide av 
Henrik Vensild. Denna beskrivning är klargö
rande och rekommenderas för kulturhistoriker 
som vill få en snabb översikt över knivtillverk
ningens senare historia. 

Bokens tre sista artiklar behandlar frågor för
knippade med sjöfartsmuseer där inte minst 
Lars-Äke Kvarnings beskrivning av det nya 
Wasamuseet är rykande aktuell. 

Carl-Olof Cederlunds visioner och förslag 
rörande "Et t sjöfarts- och varvsmuseum i 
Oskarshamn" är intressanta. Cederlunds skiss 
över den potential som Oskarshamnsområdets 
sjöfartshistoria utgör är viktig och visar på de 
verkligt goda möjligheterna till ett framtida ve
tenskapligt studium av fiske och seglation längs 
just denna kuststräcka där spåren leder tillbaka 
ända till förhistorisk tid. 

De fyra inledningsartiklarna har en mera ar
keologisk prägel. Sven-Olov Lindquist skriver 
om "Visby ringmur — ett monumentalt fusk
bygge". Han konstaterar att endast tornen i 
befästningarna är ordentligt grundlagda och 
att murarna mellan tornen är byggda direkt på 
lösa jordlager, något som naturligtvis förorsa
kat många ras genom århundradena. Att man 
byggt slarvigt då och då redan under medel
tiden är väl i och för sig inget märkvärdigt. 
Måhända kan bakomliggande orsaker vara 
ekonomiska eller tidsmässiga, något som verk
ligen vore intressant att få fram, eftersom vi då 
väl nästan kunde känna igen vår egen tid och 
vad som nu alltsom oftast sker inom byggnads
området. Minns bara Tuvekatastrofen utanför 

Göteborg. Vi må alltså ej förhäva oss. Viktigast 
kanske Lindquists resultat blir ur antikvarisk 
synvinkel. Grundförstärkningar torde bli nöd
vändiga här och där om vi skall kunna bevara 
muren intakt. 

I den därpå följande artikeln av Erik B. 
Lundberg kallad "Gravar eller hus? En histo
risk tillbakablick på kämpgravarna", gör förf. 
en återblick över hur de stora gotländska hus
grundskomplexen behandlats av arkeologer 
alltifrån 1600-talet och fram till nutid. Artikeln 
är egentligen ett koncentrat av svensk arkeo
logis framväxt, en lärd essä som faktiskt borde 
läsas av alla arkeologer. Den förklarar mycket. 

J a n Peder Lamms artikel "Konsthantverk 
och kommunikationer över Östersjön under 
jä rnå ldern" är ett mycket gott exempel på klas
sisk nordisk bearbetningsmetod av arkeolo
giskt fyndmaterial och visar klart att denna me
tod alltjämt är den kanske bästa grunden för 
studier av denna typ som närmare bestämt 
behandlar hjulhuvudnålar och s. k. vallmo-
knoppsfibulon 

I arkeologiblockets fjärde artikel skriver Erik 
Nylén om " D e vikingatida seglen". Utifrån 
bildstensavbildningar och praktiska experi
ment med två segeltyper visar Nylén att vi ännu 
ej kan avgöra helt säkert om det höga seglet av 
s. k. nordlandstyp förekommit under vikinga
tid, något som man dock med ganska stor sä
kerhet kan säga om det s. k. breda seglet. Sista 
ordet lär dock långtifrån vara sagt i denna dis
kussion. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
Skepp och smide är en mångsidig bok i flera be
märkelser, skriven som en hyllning till en också 
mångsidig och för svensk arkeologi och sjöfarts
historia synnerligen betydelsefull person, Per 
Lundström. Läs boken! 

Boken kan rekvireras från Statens Sjöhisto
riska Museum, Djurgårdsbrunnsvägen 24, 
115 27 Stockholm. 

David Damell 
Riksantikvarieämbetet, 

Box 5405, S-11484 Stockholm 
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lan Hodder, Reading the past: current approaches to 
interpretatbn in archaeobgy. Cambridge University 
Press. Cambridge 1986. 191 sid. ISBN 0-521-
32743-1 (521-33960-X). 

lan Hodders serie av böcker från det senaste 
tiotalet år, Spalkd analysis in archaeobgy (1976 tills, 
m. Clive Orton), Symbols in actbn. Ethnoarchaeob-
gkalstudks ofmaterbl culture (1982), The present past. 
An introduction to anlhropobgy for archaeobgists (1984) 
och senast den ovanstående, är inte bara under
hållande, tankeväckande läsning utan tecknar 
också jämte den lilla artikeln Archaeology in 1984 
(Antiquity 58) både en fascinerande personlig 
intellektuell utveckling och en fascinerande 
tankelinje i anglosachsisk teoretisk debatt inom 
arkeologin. I de tidigare arbetena överväger 
den senare linjen, i de senare tar den förra allt 
mera överhanden. 

Reading the post innehåller en skarp kritik av de 
statistiska, cross-culiurally motiverade mönster, 
som studeras i Spatkd analysis in achaeobgy. Den 
innehåller också en kritik av de teorier för mate
riell kultur, som skisseras i Symbols in actum och 
The present past. I den lilla 1984-artikdn synes 
lan Hodder inta en helt defaitistisk (uttrycket 
har jag från 1984 års kandidater till magister
gradsexamen i nordisk arkeologi i Oslo) håll
ning till arkeologien. Nyckelbegreppen till lan 
Hodders nya, ungeför fjärde försök att bygga en 
arkeologi finns emellertid i denna artikel: histo
ria, individ, kultur. 

Debatten handlar om människosyn. lan 
Hodder önskar skapa en arkeologi, som uppfat
tar människor som skapande och aktiva, med 
fantasi och känslor. I varje situation uppträder 
individer, som utifrån sina historiska förutsätt
ningar skapar sin kultur. Med "ku l tu r " skall 
här menas relationer mellan människor och 
mellan människor och det omgivande landska
pet. Inom den förhistoriska arkeologin kommer 
detta kulturbegrepp att betyda "meningsbä
rande materiell kultur", dvs. i varje förhistorisk 
(och självfallet också historisk) situation använ
der människor materiell kultur (i vidsträcktaste 
bemärkelse, inkluderande t. ex. avlällsdepone-
ring) för att organisera och förstå sin omgiv
ning. 

Den av lan Hodder uppställda utmaningen 
är alltså att försöka förstå unika förhistoriska si

tuationer utifrån en som symboler och me
ningsbärare fungerande materiell kultur. 

I The present past var lösningen att konstruera 
och tillämpa teorier för hur människor obero
ende av tid och rum använder materiell kultur. 
(Debatten är synnerligen sofistikerad, och teo
rierna får inte förväxlas med Lewis Binfords 
Middle range theories.) Nu underkänner han denna 
möjlighet, och står därmed inför ett olösligt 
problem. Om varje situation är unik, hur skall 
vi då kunna förstå den annat än helt ytligt ge
nom att tillämpa generella principer (t. ex. kul
turekologi, strukturalism, historisk materia
lism osv.), vilka emellertid inte kan förklara var
för den materiella kulturen ( = det arkeologiska 
källmaterialet) har tagit sig just de uttryck som 
den har i just den situationen. 

I Reading lhe past är lösningen contextual archaeo
bgy. Artefakter är symboler, och fyndkontexter 
är individers handlingar. Likheter och olikhe
ter mellan artefakter och avsaknaden av arte
fakter och mönster och brist på mönster i fynd
kontexter är underlaget för att utifrån en bred 
erfarenhetsbakgrund och i en löpande diskus
sion forskare emellan förstå mening och där
med förhistoriska människor och situationer: 

— The relevant context föran object " x " to 
which we are trying to give meaning (of any 
type) is all those aspects of the data which have 
relationships with " x " which are significantly 
patterned. . . (s. 139). 

En sådan arkeologi måste innehålla tämligen 
annorlunda, kanske inte mindre rigorösa men 
mera personavhängiga verifieringskriterier än 
t. ex. Mats P. Malmers Jungneolilische Studien 
(Lund 1962) eller Guy Gibbons Anthropobgkal 
archaeobgy {New York 1984). lan Hodder har na
turligtvis dragit ut konsekvenserna av detta och 
använder begreppet "kontext" i ytterligare en 
betydelse i tillägg till "fyndkontext" och en el
ler ett par semantiska/lingvistiska betydelser, 
som jag inte diskuterat här, nämligen arkeolo
gens egen kontext. 

Olika samhällen och grupper inom samhäl
len skapar olika arkeologier: västerländsk ar
keologi, tredje världens arkeologi, samisk ar
keologi, kvinnors arkeologi. Det känns intuitivt 
riktigt att hoppas att det finns en ideologiskt, 
politiskt och moraliskt oavhängig, alla männi
skors sanna arkeologiska förhistoria, lan Hod-
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der försöker visa, att denna tanke är en illusion 
och att den kan vändas i en rikare arkeologi. 

För många är det en traumatisk tanke att 
tänka "arkeologi" och "poli t ik" i samma tan
ke. För andra är det något oundvikligt, för yt
terligare andra är det något önskvärt. Positivt 
värdeladdat och optimistiskt uttrycktes tanken 

av Peter Ucko under Southampton-kongres
sen: 

— Archaeology, always used by politicians to 
justify their regimes, is now growing up and re-
cognising its own political nature. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, 752 20 Uppsala 

Fortidsminder og kulturhistork. Antikvariske Studkr 8. 
Red. Kristian Kristiansen och Anders Fischer. 
Miljöministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 
Köbenhavn 1987. 201 sid. 

Med detta band i serien Antikvariske Studkr fram
håller den nyligen inrättade danska Skov- og 
Naturstyrelsen den arkeologiskt inriktade 
aspekten av sitt arbete med kartering och doku
mentation av havsbottnens tillgångar, där alltså 
även geologi och biologi ingår. 

Den teori om jägarstenålderns boplatser som 
lades fram av Anders Fischer och Sören Soren
sen i Antikvariske studkr 6 (rec. i Fornvännen 80 
1985) börjar nu bära frukt. Bakgrunden är allt
så dels att få kustboplatser från den egentliga 
jägarstenåldern (Maglemose- och Kongemose-
kulturerna fram till början av fjärde årtusendet 
f Kr.) är kända på land, dels att exploateringen 
på havsbotten i det danska öhavet börjat bli allt
mer pockande. Boplatser från denna tid under 
vatten aktualiseras från tid till annan genom 
fynd vid training på fiskebankar eller vid upp
tagning av grus för väg- och husbyggnad. 

Teorin går ut på att boplatserna tycks påträf
fas vid från näringssynpunkt väsentliga lokaler 
som fordom strömmande vattendrag och åut-
lopp. Det gäller sålunda att söka rekonstruera 
den ursprungliga topografin. På grundval av 
geologisk och arkeologisk forskning kan man 
generellt säga, att söder om en linje från väst
ligaste delarna av Limfjorden på Jylland (Nis-
sum Bredning) till Grönsund mellan Mon och 
Falster har landet sänkts sedan atlantisk tid, 
som till stor del inbegriper den aktuella tiden, 
ca 6000-3100 f. Kr. Teorin har sin särskilda 
tillämpning på den mindre kända Kongemose-
kulturens boplatser. Förhållandena är delvis 

annorlunda för de kulturer som kommer före 
(Maglemose) och efter (Ertebölle m. fl.). 

Maglemosetida boplatser har t. ex. på svens
ka sidan upptäckts vid Öresund (publicerade 
av Lars Larsson i Lund). De återfinns söder om 
ovannämnda linje på större vattendjup än 
Kongemosekulturens boplatser. Kjokkenmod-
dingar från Ertbolletiden är kända såväl från 
land som hav (även på svensk sida vid Öre
sund). 

Antikvariske Studkr nr 8 redovisar goda resultat 
av den teori som nämnts ovan. Framförallt gäl
ler det boplatsen på Argusgrunden vid nordöstli
gaste hörnet av Lolland. Den är ett exempel på 
sådana boplatsfynd som har varit kända en 
längre tid, och upptäcktes genom grustäkt i 
liten skala redan på 1950-talet. Lustigt nog 
klargör inte rapporterna riktigt konsekvent var 
vi kronologiskt befinner oss. På ett ställe place
ras boplatsen ca 4900 f. K r , medan det av 
C'4-analysen framgår att vi i kalenderår måste 
räkna in den omkring 5700 f Kr. Det kol som 
ligger till grund för den tidigare dateringen 
knyter sig framförallt till en på 5,5 m djup fram-
preparerad härd in situ. Dessutom finns män
niskoben från en eller flera gravar, sannolikt 
Danmarks f. n. äldsta kända, vilka givit samma 
datering. Det linns därtill rika fynd av flinta av 
typisk tidig Kongemosekaraktär och organiska 
rester av horn, i någon mån ben, nötskal (has
sel) och barkttak, som tolkats som rester av 
byggnader. 

Även om undersökningen ännu är tämligen 
grov och ytlig dristar sig författarna att tala om 
ett stenålderns Atlantis. Jämförelser med Pom
peji, Atlantis eller Vasa upprepar sig med tröt
tande regelbundenhet vid fynd under vatten! 
Men den intressanta boplatsen från Ertebolle-
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tid vid Tybrind Vig på västra Fyn visar verkli
gen att det ibland kan finnas fog för sådana 
jämförelser. Frågan är om inte Tybrind Vig i sig 
själv redan har skapat en kategori för egna jäm
förelser inom nordisk stenåldersforskning: 
minns särskilt den ornerade paddeln, med dess 
unika inblick i den dekorativa bildvärlden! 

Potentialen för framtida jämförelser förefal
ler stor. På en obetydlig tid och med intensiva 
insatser av ett litet gäng hängivna och kunniga 
sportdykare är nu snart lika många boplatser 
kända under vatten som på land under den ak
tuella tiden. Kustboplatserna har desutom vi
sat sig vara primära inom Kongemosekulturen, 
i förhållande till de inlandsboplatser som givit 
den dess namn, dvs. de förra vittnar genomgå
ende om betydligt långvarigare vistelse av be
tydligt flera människor. Teorin har med andra 
ord inte bara besannats, den förefaller också ha 
lett till en delvis ny syn på kulturen ifråga. 

Det verkar även för en utomstående betrak
tare troligt att detta arbete kommer att leda till 
systematiska undersökningar av flera lokaler, 
som då kan komma att ställa även Tybrind Vig 
i skuggan, vad beträffar bevarat organiskt ma
terial. Med ledning av sådant nytt källmaterial 
kan även antas, som författarna antyder, att nya 
perspektiv kommer att öppnas kring boplatser
nas sociala struktur, husanläggningar och möj
ligen även befästningar. 

Från registreringsarbetet finns en rapport i 
enklare form: Stenalderbopbdser på bunden afSmå-
bndsfarvandet. (Miljöministeriet, Skov- og Na
turstyrelsen. Köbenhavn 1987. 96 sid.) Här 
framstår också insatsen av sportdykarna Ejler 
Bojler, Lars Erik Larsen och Poul Glud desto 
tydligare, i samarbete även med det lokala mu
seet i Kalundborg. En triumf för den förnuftiga 
organisationen av dansk undervattensarkeolo
gi! Och på större djup, kring 10-12 m, väntar 
Maglemoseboplatserna. . . 

Antikvariske Studkr innehåller alltså denna 
gång till två tredjedelar uppsatser i olika ämnen 
med anknytning direkt till boplatsen på Ar-
gusgrunden, men författare som Anders Fisch
er (initiativtagare), Ulrik Möhl (fauna), Pia 
Bennike (människoben), Henrik Tauber ( C 4 

analyser och betydelsen av C13 för fastställande 
av diet hos forntida människor, i detta fall med 
starkt maritimt beroende, ungefär detsamma 

som hos inuit på Grönland), Claus Malmros 
(träkolet från härden), Jens Schou Hansen 
(seismisk uppmätning, som tycks kunna tyda 
på någon form av befästning) och Per Smed 
(även känd under efternamnet Philipsen, som 
skriver om fältarbetet under vatten). 

Den sista tredjedelen behandlar andra äm
nen i anslutning till Skov- og Naturstyrelsens 
arbete. Juristen Carsten Lund redogör för änd
ringar i den danska lagen på området natur-
fredning. Den största förändringen i senare tid 
är givetvis det geografiska giltighetsområdets 
utsträckning från 3 sjömil från kusten till 24. 
Skyddet av skeppsvrak omfattar nu samma tids
period som den svenska fornminneslagen. Slut
ligen innefattas explicit sådana fornlämningar 
som boplatser under lagskyddet. 

Birger Thomsen behandlar arbetet med 
skeppsvraken. Man räknar idag med att det bör 
finnas ca 20000 skeppsvrak från perioden 
1500-1900 innanför den nämnda 24-milsgrän-
sen. Per Smed redovisar på samma sätt sin sy
stematiska registrering av arkeologiska fynd på 
havsbotten, tillsammans ca 2 300, varav fler
talet markerar stenåldersboplatsen 

Dessa uppsatser uppvisar en imponerande 
insats med för en gång skull rejäla tekniska re
surser, både i båtar, utrustning och manskap. 
Som synes har man även vetat att använda re
surserna. 

En avslutande uppsats av Ole Louis Franzén 
gäller ett fynd av en mörsare av brons funnen i 
vraket av det danska örlogsskeppet "Snaren-
svend" som ligger på 22 m djup i Öresund, 
strax söder om Kronborg. Det är en mycket 
vacker pjäs, gjuten 1647 till riksmarsken An
ders Bille, och såvitt man vet unik i sitt slag. 
En lista på den utrustning som följde "Sna-
rensvend" och en mindre båt, "Bohusgalio-
ten", mest artilleri, ger en antydan om vad som 
ännu kan dölja sig i detta vrak, som nästan 
helt och hållet är täckt av avlagringar. Fartygen 
förde evakuerade danska materialier från det 
vid Roskildefreden 1658 avträdda Bohuslän till 
Köpenhamn, men förliste samma år. Må detta 
också ge en antydan om det historiska intresse 
som knyter sig till de många vraken i danska 
farvatten. Christer Westerdahl 

Örnsköldsviks Museum, 
S-891 00 Örnsköldsvik 
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Eyvind Unnerbäck, Vadstena sbtt 1550-1563, 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
akademiens Handlingar, Antikvariska serien 
37. Stockholm 1986. 143 s , ill. ISBN 91-7402-
176-1. 

Ända sedan år 1958 har Eyvind Unnerbäck 
ansvarat för de antikvariska undersökningar
na av Vadstena slott. Första delen av hans rap
port och analys publicerades 1966, Vadstena sbtt 
1545-1554, en byggnadshistorisk undersökning. Nu, 
tjugo år senare, föreligger dess fortsättning, 
som bär titeln Vadstena sbtt 1550-1563. 

Periodernas överlappning i fråga om årtalen 
beror på att Unnerbäck har disponerat sitt ma
terial utgående från bestämda byggnadsperio
der, som skjuter över varandra. Det första arbe
tet gällde en försvarsanläggning, som ännu inte 
var färdig när uppförandet av en mera palats-
artad länga inleddes 1550. Därtill säger Un
nerbäck i sin inledning, att han i den första 
volymen framförde vissa tolkningar av bygg
nadsförloppet, som senare har visat sig vara 
felaktiga. Omvärderingarna hänför sig just till 
de överlappande åren, 1550-1554. 

Underde l första byggnadsskedet, som inled
des 1545, var målet ett fyrsidigt kastell, som 
skulle ingå i en bakre beföstningslinje i ett hela 
riket omfattande försvarssystem. Den rektan
gulära slottsplatsen (190 x 106 m) omgavs av en 
bred vallgrav och av jordvallar med en yttre 
stödmur av gråsten. Vallarna flankerades av 
fyra runda hörntorn. Mitt på den norra sidan 
fanns ett litet porthus; i samma linje uppfördes 
två stenhus, ett i öster och ett i väster, som sam-
manbands med hörntornen. Byggnaderna hade 
karaktären av förläggningslokaler och var tydli
gen inte tänkta som kungliga bostäder. 

Enligt Unnerbäcks nu publicerade andra 
bok började följande skede redan ca 1550. Då 
ändrades byggnadsplanen från den ursprungli
ga inriktningen på en renodlad försvarsanlägg
ning till en kombination av palats och befäst
ning. Tidigare antogs detta ha skett under åren 
1554-1555. Skillnaden är liten, bara fem år, 
men den är av stor betydelse när det gäller att 
bedöma den snabba utveckling, som under 
1550-talet präglade Gustav Väsas borgbyggen. 

Under den andra byggnadsperioden, som 
tydligen planerades 1549, grundlades den slut

liga huvudlängan med mittorn och längor som 
förenade tornet med de tidigare uppförda bygg
naderna i den norra flankens hörn. Det östra 
trapptornet planerades 1554 och uppfördes före 
1559. Kanontornen förhöjdes. Denna andra 
period fick sitt slut 1563, då hertig Magnus in
sjuknade. Den tredje perioden, som innebar 
mittornets och huvudlängornas uppmurande 
till slutlig höjd, inleddes först vid mitten av 
1570-talet. 

Unnerbäcks skildring är av stor betydelse 
när det gäller att klarlägga byggnadsverksam
heten på Vadstena slott, år för ån Av större in
tresse i ett vidare sammanhang är en del slut
ledningar, som gör att bilden av den samlade 
byggnadsverksamheten på kronans borgar 
mellanåren 1549 och 1563 blir betydligt klarare 
än tidigare. Frågeställningarna gäller byggmäs
taren Jacob Richter och de fyrsidiga trapptor-
nen. 

Efter diverse omdateringar visar det sig, att 
det äldsta exemplet i det svenska riket på ett 
trapptorn med en fyrsidig trappa är det fortfa
rande existerande lilla trapptornet på Äbo slott, 
byggt 1549-1550. I Danmark fullbordades 
liknande trappor 1549 på Nyborg och 1550 
på Hessdagergaard. På Kalmar slott uppför
des Kungstrappan 1555 och Drottningtrappan 
1556. På Vadstena slott uppfördes 1555 de ne
dersta partierna av mittornets båda trappor, 
och något eller ett par år därefter det östra 
trapptornet. Det stora trapptornet på Äbo slotts 
inre borggård byggdes 1556. Liknande trappor 
fanns också på Stegeborg och Kronoborg, samt 
på Mörby i Uppland. 

Tidigare forskare (Erik Lundberg, P. O. 
Westlund, Otto Norn, C. J. Gardberg) har an
sett, att de fyrsidiga trapporna importerades 
från Frankrike via Nederländerna. Unnerbäck 
visar nu övertygande, att just den här trappty-
pen, med mittpelare och med fyra vilplan per 
våning, måste återgå på tyska förebilder. Han 
anför olika exempel, som hänför sig till 1530-
och 1540-talen. 

Enligt Unnerbäck bör man inte se de fyr
sidiga trapporna lösryckta ur sitt sammanhang. 
De hörde ihop med andra samtida nyheter: de 
med halv- och kvartscirkelformade uppsatser 
krönta gavdröstena, det kölbågsformade taket 
och slutligen den fyrsidiga gårdsbildningen 
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med tornbyggnader symmetriskt placerade 
i hörnen. Tre av dessa motiv uppträdde i riket 
för första gången 1549, medan det fjärde — 
kölbågstaket — finns belagt från ca 1550. Samt
liga fyra motiv kan återföras på förebilder i 
skilda men tämligen närbelägna områden i 
Mellaneuropa. 

Denna samstämmighet ger Unnerbäck an
ledning att utpeka en bestämd byggmästare 
som ansvarig: Jacob Richter från Freiburg. 

I den konsthistoriska litteraturen har Jacob 
Richter hittills förknippats med Kalmar slott, 
dit han kom hösten 1553 för att stanna där till 
sin död 1571. Martin Olsson har gett en utförlig 
redogörelse för hans verksamhet på Kalmar 
slott. Uppgifter om att han också var sysselsatt 
på Vadstena slott har inte tagits på allvar, eme
dan hans namn inte förekommer i slottets rä
kenskaper. 

Enligt Unnerbäck var det dock just Jacob 
Richter som planerade det viktiga andra bygg
nadsskedet i Vadstena. Han hänvisar till ett an
ställningsbrev, som den 3 oktober 1953 utfärda
des för Jacob Richter. Enligt det skulle han fun
gera som snickare ' 'opå vårtt och cronones slott 
Vadstena och annerstädz". Ur andra källor kan 
man utläsa, att Jacob Richter inte var någon 
vanlig "snickare"; var helst han kan identifie
ras fungerade han som byggmästare och arbets
ledare. Enligt Unnerbäck förklarar detta varför 
han inte förekommer i Vadstena slotts räken
skaper. Han arbetade tydligen på en så hög 
nivå, både på Vadstena och "annerstädz", att 

hans lönelyft inte bokfördes på de enskilda 
slotten. 

I Unnerbäcks skildring blir Jacob Richter 
den planerare, som fr. o. m. 1548 eller 1549 an
svarade för alla större arbeten på slotten i 
Stockholm, Kalmar, Vadstena och Äbo. Där
med var det han som på de nämnda slotten en
ligt tyska mönster introducerade de fyrsidiga 
trapporna och de andra nämnda nyheterna. 
Det här antagandet förefaller plausibelt; där
med klarnar bilden av den tidiga renässansen i 
Sverige och Finland betydligt. 

Unnerbäck går ännu längre när han ställer 
frågan om inte Jacob Richter också var identisk 
med den danske Mäster Jacob, som nämns på 
olika danska borgar från 1548 till 1555. Detal
jerna i ett sådant antagande motsäger inte ett 
sådant antagande; till dem hör både fyrsidiga 
trappor och rundbägsgavlar. Unnerbäck säger, 
att Jacob Richters anställning i två länder sam
tidigt kan ha baserats på ett avtal mellan Gustav 
Väsa och Christian III. Antagandet är intres
sant; det borde dock prövas av danska forskare. 

Efter Eyvind Unnerbäcks andra bok om Vad
stena slott börjar bilden av Gustav Vasas borg
byggande bli klarare. Tydligare än tidigare 
ser man nu, att det som byggdes i Stockholm, 
Kalmar, Vadstena och Äbo måste ses i ett enda 
sammanhang. 

Carl Jacob Gardberg 
Museiverket, SF-00101 Helsingfors 

Hugo Yrwing, Visby — Hansestad på Gotbnd. 
Stockholm 1986. 471 s. med tysk sammanfatt
ning i översättning av C. Boehnckc-Sjöberg, 
rysk sammanfattning i översättning av L. 
Mebel. ISBN 91-7844-055-6. 

Hugo Yrwing, sedan länge välkänd som forska
re, utgav 1940 sin doktorsavhandling om Got
land under äldre medeltid och har sedermera 
flitigt ventilerat med detta ämne sammanhäng
ande frågor, inte minst i den 1986 utkomna un

dersökningen på inemot 500 sidor om Visby, 
hansestaden på Gotland. 

Den har blivit en omsorgsfull redogörelse för 
andras och egna forskningar rörande det vitt-
famnande ämnet, vilket för att rätt behandlas 
kräver samverkan mellan flera vetenskaper med 
historisk syftning: såväl arkeologi som handels-, 
person-, politik-, rätts- och sjöfartshistoria har 
här sina bidrag att ge. Liibeck, från början en 
huvudsakligen slavisk handelsplats, förstördes 
1138, men en ny stad grundades snart därefter, 
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visserligen nedbrunnen 1157 men kort därpå 
återuppbyggd på samma plats, som det Lybeck, 
vilket eftervärlden lärt känna som den tyska 
hansans ledarstad och efter omkring 1180 samt 
under flera därpå följande sekler som främste 
förmedlare av handelstrafik mellan öst och väst 
i norra Europa. Men härvidlag hade också 
Visby haft sin uppgift att fylla under ett skede, 
präglat av såväl stadslag och digerdöd liksom av 
historiska personligheter, vilka där uppehållit 
sig såsom Erik av Pommern, Ivar Axelsson 
(Tot) och Sören Norrby. 

Flera av dessa fakta förtjänar att begrundas, 
och den fråga Yrwing främst ställer sig är den 
hur man skall karaktärisera Visbys ställning i 
Norden från högmedeltidens början till om
kring 1570. 

Ett viktigt men ingalunda lättlöst spörsmål 
ifråga om staden Visbys uppkomst och insatser 
gäller den handelsverksamhet, som i medelti
dens senare århundraden och även därefter för
siggick mellan Brygge i väst och Novgorod i öst 
och som ofta angjorde Gotland. Yrwing ställer 
här frågorna: när och av vilka bedrevs till en 
början denna så viktiga handelsverksamhet? 
Hittillsvarande forskning, företrädd bland and
ra av Fritz Rörig (1882-1952) har varit benä
gen antaga, att det främst varit tyska köpmän, 
hansans föregångare och företrädare, som 
främst varit initiativtagare till denna betydelse
fulla handel mellan öst och väst. Häremot in
lade Yrwing (s. 26 f.) en bestämd gensaga: 
Det var gutarna som alltifrån 900-talet föregick 
tyskarna som köpmän i Östersjöområdet. De 
intog här under åtskillig tid en betrodd och för 
viss tid unik ställning som handelsmän, och 
Visby var också för åtskillig tid framåt forum 
för appellationer för i Novgorod omstridda 
ärenden. Men sedan tyskarna i större antal 
börjat komma till Lybeck och till Visby, mins
kades successivt gutarnas inflytande, och 1373 
fick Visby överlämna nyssnämnda uppgift till 
Lybeck. Att gutarnas insatser i tidigare Öster-
sjöhandel i så hög grad förbisetts av senare 
forskning fann Yrwing ligga däri, att de icke 
betjänade sig av skriftliga vittnesbörd om 
denna sin handelsverksamhet, vilket däremot 
deras tyska efterföljare gjorde. Men väl vittnar 
andra, icke handskriftliga belägg tydligt om 
deras tidiga insatser som handelsmän i norra 

Europa, och deras aktivitet härvidlag styrks, 
som Yrwing i detta sitt senaste stora arbete 
framhåller, även av flera forskares rön. Under
sökningar av Gun Andersson under 1970- och 
1980-talen visar, att trähusbebyggelse ovanför 
den gamla hamnen i Visby måste ha vuxit fram 
redan i sen vikingatid. Under 1100-talets lopp 
tätnade så härvarande byggverksamhet: kvar
teren Fiskaren och Skomakaren, som småning
om kom att tillhöra S:t Olofs församling, torde 
då ha uppförts. Och i vårt eget århundrade har 
märkliga fynd gjorts vid ruinen efter S:t Hans ' 
kyrka i Visby, vittnande om tidig byggverksam
het väster och sydväst därom. 

Visby vart alltså en ort, där sjöfarande gutar 
redan på 900-talet kan ha samlat sig. Men man 
får heller inte glömma, att den ur den dåtida 
fjärrtrafikens synpunkt så välbelägna ön Got
land tidigt nog kan ha uppmärksammats förut
om av danskar, svenskar och tyskar även av 
andra utifrån kommande. Yrwing (s. 48) er
inrar i detta sammanhang om att G. Fritzell 
1970 fäste uppmärksamheten på en i stadens 
dombok av 1684 återgiven notis om en medelti
da rysk kyrka i Visby. Det är en uppgift som tidi
gare, framhåller Yrwing, försiktigtvis betrak
tats som en arbetshypotes men som nu styrkts 
av i vår tid företagen kontroll. 

Gutarnas särart bland invånarna i vad man 
skulle kunna benämna "den nordöstra zonen" 
av Europa i tidig medeltid, var då — och även 
senare — uppenbar. Om deras ö politiskt skulle 
räknas till Danmark eller Sverige förblev länge 
ovisst. Men kyrkligt kom den att tillhöra Lin
köpings stift. Och säkra vittnesbörd ger vid 
handen, att svensk stadsstyrelse tidigt var ange
lägen om att räkna gutarna såsom tillhöriga 
Sverige. Dessas boplats ute i Östersjön marke
rade ändå en särställning, som troligen inga 
invånare i annat nordiskt område kände sig 
intaga. 

Gotlands och Visbys betydelse för den stora 
väst-östliga handdsleden Brygge-Novgorod 
var länge otvetydig. Men där fanns under me
deltiden också andra farleder och handelsvägar 
på Östersjön. Nära till hands ligger här frågan, 
hur Visbybor och andra gotlänningar förhöll 
sig till de för Sverige allt viktigare handelsleder
na från Bergslagen i Mellansverige till utländs
ka handelsorter, främst då Lybeck och Danzig, 
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och till den småningom insättande svenska ex
pansionen österut norr om Finska viken intill 
närheten av den stora handelsleden, som sluta
de i Novgorod. 

1200- och 1300-talen ter sig i bevarade källor 
såsom märkliga århundraden i den nordeuro
peiska handelshistorien. Fördraget i Smolensk 
1229 (jfr Yrwing s. 72) öppnade för tyska köp
män en ny rysk arbetsmarknad, visserligen del
vis föremål för "inomhanseatisk" konkurrens, 
redan vid tiden omkring 1300, mellan Lybeck 
och Visby. Den kom till uttryck inte minst i de 
förordningar, benämnda skrån, som gällde han
delsrätt i Novgorod. I ett av dessa, skrå III be
nämnt och tillkommet o. 1325, löstes tvistefrå
gorna mellan de båda städerna så, att Lybeck 
skulle dela inflytandet över Novgorodhandeln 
med Visby, varigenom denna stads dåvarande 
köpmannasällskap i verkligheten dock helt kom 
att mista sina dittillsvarande befogenheter. 
"Jämställdheten" mellan de båda om östväst-
handeln konkurrerande städerna var härmed 
enligt Yrwing (s. 131) "fullständig". Men för
hållandet dem emellan var komplicerat ändå: 
de hade båda att i sina inbördes relationer även 
att ta hänsyn till en tredje part — till det närlig
gande svenska riket och dess styresmän. 

Efter en illavarslande konflikt med kringlig
gande bondesamhälle var Visby 1288 direkt 
underställt den svenske konungen (jfr Yrwing 
s. 114 ff). Så kom problematiken i hithörande 
frågor att grupperas närmast kring tre städer: 
Lybeck, Visby och — Stockholm. 

Gutarnas insatser i medeltida handelsliv 
torde vara ofrånkomliga, men ingalunda lätt-
bedömda. Man vet inte alltid riktigt vad de 
handlade med. Och ett intressant spörsmål för
blir inte minst deras plats i Östersjöområdets 
handelsvärld och — i samband därmed deras 
förhållande till det dåtida Sverige. 

Lennart Bohman har flerstädes berört hithö
rande frågor (1951 Gotbnds förbindelse med Sbck-
holmföre Katmarunbnen, 1958 Hansaväldet ur nordisk 
synvinkel och 1961 Senmedeltida Sbckholmsfårder — 
samtliga i Gotländskt arkiv). I den år 1961 pub
licerade undersökningen konstaterade han (s. 
76) följande: "Bevarade handlingar från 1400-
och 1500-talet tyder icke på någon större handel 
mellan Gotland och det svenska fastlandet." 
Det är en iakttagelse, som sannolikt är ofrån

komlig. Visby torde uppenbarligen under 
nämnda tid icke ha spelat någon märkligare roll 
i den utrikeshandel, som från Mellansverige, 
utan förmedling av gutar, mest synes ha gått 
direkt till Lybeck och Danzig med koppar och 
järn, delvis för vidare transporter. Denna utför
sel från svenska bergslagen, som i huvudsak 
gick till Central- och Västeuropa, betecknar en 
karakteristisk särlinje i såväl Sverige som den 
ledande hansestadens ekonomiska system, 
återspeglande såväl rikssvenska som hanseatis-
ka intressen, i samverkan eller motsättningar. 
Och här ligger nära till hands att fråga, om inte 
också svensk expansion norr om Finska viken 
intill närheten av Novgorod, slutpunkten i den 
stora östvästliga handelsleden förbi Gotland, 
spelat sin roll även för kontakten mellan Sverige 
och den Tyska hansan. 

Svårigheten att med vår tids anspråk ge en 
riktig, fyllig och bestyrkt framställning om gu
tarna i tidig medeltid är alltså stora. Det kan 
observeras, att Tacitus i sin Germania inte 
nämnt dem och att Visby och Gotland seder
mera inte uppvisat någon egen krönikör till 
gagn för vårt ämne. Och de gotländska handels
männen gjorde som sagt inga uppteckningar 
om sin verksamhet. 

Att de få källor och den nyare litteratur, som 
belyser gutarnas äldsta historia, är bristfälliga 
har Yrwing också velat belysa i en exkurs till sin 
bok (s. 338-350), innehållande kritiska syn
punkter på Gunnar Svahnströms 1984 utgivna 
arbete om Visby under 1000 år. De går bl. a. ut på 
att Svahnström missuppfattat en av de få källor, 
som finns kvar, nämligen Linköpingsbiskopen 
Bengts kända och diskuterade brev från Maria
kyrkan i Visby år 1225 (DS 231). Av detta och 
andra skäl konstateras så avslutningsvis, att 
arbetet ifråga "fyller knappast något behov, när 
det gäller medeltiden". Omdömet kan ses mot 
bakgrunden av att den bistre kritikern i littera
turförteckningen till sin egen bok upptagit ett 
trettiotal skrifter av sig själv men däremot högst 
otillräckligt eller inte alls återgett (av honom 
naturligtvis välkända) namn och verk, viktiga 
nog för framtida hanseatisk forskning kring 
ämnet: namn som Dacnell och Koppe (Tysk
land) är alls icke nämnda, inte heller Lönnroth 
(Sverige) och Malowist (Polen), medan Ahn
lund, von Brändt och Kumlien fått nöja sig med 

Fornvannrn84(l'l8») 



114 Recensioner 

omnämnande av var sin mindre uppsats. Ty
värr torde Yrwing genom sin uraktlåtenhet här
igenom hos vissa grupper i spridda läsekretsar 
i onödan ha minskat det påtagliga värdet av 
sina egna insatser. 

Förvisso är här fråga om ett vittomfattande, 
flerstädes också svåråtkomligt ämne, tydligt 
märkbart i den litteratur och de diskussioner, 
som ägnats detsamma. Knapphet och ojämn
het i det bevarade materialet öppnar möjlighe
ter för olika tydningar på skilda punkter: klara
re överblickar och sammanställningar än dem 
Yrwing här gett oss, är man inte sällan hågad 
att efterlysa. 

Men obestridligen torde han — främst ge
nom detta sitt senaste stora arbete om Visby, 
avhandlande skilda ståndpunkter ifråga om det 
svåröverskådliga problemkomplexet — tydligt 

ha visat, att gutarnas insatser i Nordens ekono
mi och kulturliv börjat tidigare och varit mera 
vägledande för kraftfullare efterföljare än hit
tills oftast antagits. Storleken och den noggran
nare registreringen av den efterföljande hanse-
atiska expansionen har ofta skymt blicken för 
dess mera anspråkslösa och mindre omvittnade 
men reellt vägledande förutsättning härvidlag: 
gutnisk sjöfart och handel på nordiska vatten i 
tidigare medeltid. Från en god utsiktspunkt har 
Yrwing här gett en överblick av internationell 
räckvidd, för skilda läsekretsar åskådliggjord 
även i de sammanfattningar, som bifogats, på 
svenska, tyska och ryska språken. 

Kjell Kumlkn 
Kungsholms kyrkoplan 1, 

S-112 20 Stockholm 

Lars O. Lagerqvist och Nils Äberg, Gustav Eriks
son (Vasa) i Dalarna 1520-1521. Minnen, myter och 
monument. Stockholm 1985. 127 s. 111. ISBN 91-
87064-01-4. 

Lars O. Lagerqvist och Nils Äberg, Kungliga be
sök i Dalarna. Stockholm 1986. 144 s. ISBN 91-
87064-03-0. 

Det är en flerhundraårig tradition, att den som 
vill se närmare på Sverige, vare sig han är in- el
ler utlänning, ska besöka Dalarna. Färdkom
mentarer av sådana Dalaresenärer är många 
nog för att själva lämna tillskott till den Dalaro
mantik, som de belägger. Alltjämt kan den äre
vördiga seden utövas med såväl lust som lärdom 
och därjämte med god behållning för den läse
krets, som nås av företagsrapporten, vilket var 
och en med nöje konstaterar, som fått ta del 
av ett nutida bidrag. Det är två sommarmasar, 
Lars O. Lagerqvist och Nils Äberg, som till
bringar sina semestrar på expeditioner till 
Dalarnas förflutna, till fots, per bil och med 
jeep, alltefter vad topografin tvingar fram. 
Dokumentationen föreligger i två eleganta 
småvolymer, utgivna av Vincent Förlag, Stock
holm. Bägge utgör förnämliga exempel på 
historisk och stilistisk essäistik. 

Författarnas resa går genom Dalarnas histo
ria men med kartan som riktangivare, både bil-
kartan och generalstabens. I den tidigare boken 
följer de "Dalasagan om flyktingens förd", 
sådan den återberättas av Peder Swart i hans 
krönika och utstofferats av senare sägenmaka-
re. Det har kostat åtskillig fysisk vedermöda, 
eftersom folktraditionens hjälte — eller oftare 
anti-hjälte — hyste en manisk smak för kullfall
na furor, avlägsna källor och obskyra källarhål, 
som uppsöktes utan hänsyn till räta linjer, väg-
system eller framkomlig terräng under stress 
från "danska spejare", som förföljde med ett 
handicap på 150 år. Författarna känner sitt Da
larna, och de känner sina källor, alltså även de 
upp- eller nertecknade. De granskas och be
döms med sund historisk källkritik i självfallen 
insikt om att Vasasagan är historia, men inte en 
kungs eller ett lands utan en sägenfloras. 

I uppslaget till resan och tonen över fram
ställningen ekar litterära engelska mönster, och 
den gentlemannamässiga hållningen till hölass, 
brödspadar och skarbågar för tankarna till 
samma genrer. Författarna våldför sig inte mer 
än nödvändigt på traditionens dussingods; de 
finner det förmodligen överflödigt att påtala de 
historiskt alltför omöjliga inslagen. Emellanåt 
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blir vördnaden väl pietetsfull, när man försöker 
skala fram en ev. kärna av sannolikhet ur säg
nerna och krama fram en konstruktion som kan 
skapa sammanhang mellan motsägande upp
gifter och alternativ om t. ex. flykt- och åter-
vändsrouter mellan Mora och Salen. Den råa 
sanningen, välkänd av författarna, är att de 
enda någorlunda pålitliga fakta, som Vasasa
gan tillhandahåller, står att finna hos Peder 
Swart, som direkt eller indirekt har merparten 
från sin uppdragsgivare, kungen själv. En ana
lys ger vid handen, att krönikören på en del håll 
gått utanför den huvudkällan, men dess väsent
ligheter återkommer i en relation från det pols
ka hovet med dess förbindelser med Johan III 
och tronarvingen Sigismund. Det är tydligtvis 
fråga om samma familjetradition. Men redan 
hos Peder Swart är mytbildningen i full gång, 
bara 40 år efteråt. På Rankhyttan i Vika, där 
Vasasagan börjar, avslöjas Gustav i hans ver
sion av sin guldstickade skjortkrage — ett när
mast ofrånkomligt öde för varje förklädd fri
hetshjälte. — Ur den övriga Vasasagan kan 
man knappast vaska fram mer än två historiskt 
hållbara fakta, två namn, nämligen Gullbrand 
i Salen och Sven i Isala, som faktiskt levde i rätt 
tid, låt vara att Svens patronymikon var Jo
hansson, inte Elfsson. Lagerqvist & Äberg åter
finner visserligen namnet Alf på annat håll i 
Isalasläkten, medvetna om att det erbjuder en 
något äventyrlig väg att förklara sakläget. Hu
ruvida någondera av hans båda samtida haft att 
göra med Gustav Eriksson under hans odyssé i 
Dalarna är alldeles ovisst, och författarna häv
dar naturligtvis inte heller något sådant sam
band. Redan de tidigast upptecknade "Vasa
äventyren" är 70 år avlägsna från 1521, helt 
schablonartade och utan allt värde som käll
uppgifter. Den framgångsrike drabbas alltid i 
efterhand av hjälpare, som av sig själva eller sin 
efterföljande omgivning tillskrivs en portion 
ära av hans succé; en litteraturhistoriker är 
t. ex. intill leda van vid de namnkunniga förfat
tarnas svans av självutnämnda sånggudinnor. 
— Däremot spårar författarna en Engelbrekt, 
som kan tas i betraktande, om man efterlyser 
den skidlöpare som ledde spårpatrullen upp 
mot Salen, dit Gustav Eriksson färdades i sakta 
lunk, ovisst hur men med en dryg veckas för
språng framför Moralöparna. Han behövde 

inte ha någon brådska. Ingen förföljde honom, 
och ingen försökte hindra hans framträdande i 
Mora. Den underfogde, som med bara en med
hjälpare sänts dit för att efterlysa honom, hade 
han egenhändigt slagit hjäl, och det följe som 
Dalafogden Bengt Brunsson skickat i fulla va
pen i samma ärende, hade snöpligen stoppats 
av Rättviksborna. Utmdandskällaren behövde 
inte tas i bruk av kungligheter ännu på några 
hundra år, och det är den historien, mytodling
ens, som Lagerqvist & Äberg belyser med lär
dom och lätt humör, liksom dess motsvarighet i 
övriga socknar och byar. 

Den näst äldsta sägenuppteckningen finns 
inte återgiven i boken; den tycks vara närmast 
okänd. Den föreligger i Johannes Bureus' 
Sumbla på KB och rymmer bl. a. episoden med 
brödspaden. Men där förläggs den till Sollen
tuna — som Gustav Eriksson aldrig passerade 
på sin flyktväg — och faller således inte inom 
den här framställningens revir. 

Författarna rör sig välorienterat och sakkun
nigt i tidens Dalahistoria och dess källor och lit
teratur, med god distans till vane- och vanföre
ställningar om det dåtida läget. På en punkt 
hade man önskat hårdare tag mot svårutrotliga 
avläggare av Sture- och Vasatidens propagan
davyer. Gustav I och Erik XIV hade varit myc
ket nöjda att se unionsregimen alltjämt beteck
nad som "danskar". Det är fortfarande beklag
lig sed att nyttja deras terminologi och göra vår 
senmedeltid till en uppgörelse mellan Dan
mark och Sverige eller i vart fall mellan "dans
ka r" och "svenskar". Unionskungarna hävda
de sin personliga och erkända rätt till den svens
ka kronan; de företrädde inte någon dansk 
imperialism. Den "danska" hären vid Brunn
bäck t. ex. och f. ö. under hela invasionsföreta
get 1519 var unumskungens på sedvanligt sätt vär
vade legotrupper, mestadels " landsknektar" 
nerifrån Tyskland men i detta fall med inslag av 
skottar och t. o. m. en kontingent franska legio
närer. Det danska inslaget i unionskungarnas 
arméer vid deras Sverigeexpeditioner in
skränkte sig som regel till det rytteriuppbåd, 
som den danska adeln i sin vasallställning var 
skyldig att bidra med, och det hölls knappt och 
under gnissel. Några kungliga trupper fanns 
aldrig i Dalarna. Riskerna att försöka forcera 
Långheden bedömdes som för stora, och erfa-
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renheterna från Haraker och Uppbo spökade, 
när Didrik Slagheck snabbt retirerade från 
Brunnbäck, sedan daluppbådet gått över älven 
vid Utsund på väg att upprätta sina bråtar på 
Långheden i fiendens rygg. Den enda dansk, 
som källorna nämner i Dalarna, var — Gustav 
Erikssons första anhängare, hans medhjälpare 
vid dråpet på fogden i Mora. Den nya regimens 
företrädare i Dalarna var inga "danskar" , inte 
heller deras utsända hejdukar; inte ens nödvän
digtvis unionsvännen I rikspolitiska ställnings
taganden på Kopparberget och i Bergslagen 
fanns det invävd en komplicerad och delvis 
klanbestämd lokalpolitik med personliga rivali
teter, som kunde väga tyngre — men sällan så 
tungt som den enkla opportunismen att i varje 
situation klara det egna skinnet. Det var en i det 
stycket vig och vältränad generation, som kung 
Gustav mötte. 

Det lätta och eleganta och i bästa mening un
derhållande handlag, som präglar rapporten 
från Lagerqvists och Äbergs resa längs flykt
vägen, förstärks med en än mer personlig ac
cent i den senare boken, som behandlar det lite 
excentriska ämnet kungabesök i Dalarna från 
Olov den helige till Carl XVI Gustaf. Det med
för en givande framställning av Dalarnas histo
ria på samma gång, enkannerligen av de tidi
gare perioder, då kungabesök var påkallade av 
politiska och efter hand ekonomiska skäl. 
Framställningen är välmatad, bitvis sakspäc-
kad, och författarnas mångsidiga kunnande 
och flit värd beundran. Allt eftersom tiden går 

och källorna sväller hotar en viss monotoni med 
listor på middagsmenyer och ceremonier allt 
intill minnesstenarnas och järnvägsinvigning
arnas oscarianska tidevarv med dess oratoriska 
excesser, en vid det laget beprövad genre i Dala
sammanhang med hovanknytning. Men auk-
torerna parerar skickligt riskerna för segdrag
ning med saltstänk av sardonisk vanvördnad 
och peppardoser av kostliga anekdoter. Det är 
lättare att hålla historiemetodiskt decorum i 
skildringen av det avlägset förgångna, där där
till modern forskning dragit nya linjer och för
skjutit perspektiv särskilt på senmedeltid och 
Vasatid. Speciell uppmärksamhet med flera 
korrigerande påpekanden ägnas Gustav IILs 
agitationsresa till Dalarna under hans ryska 
krig, det sista ledet i en tradition, som framför 
allt Sten Sture d. ä. odlat med oöverträffad 
framgång. Bernadotternas besök av turist- och 
liturgikaraktär har inte gjort intrång i histo
rieböckerna men varit till glädje för åtskilliga 
sockenbeskrivningar, som Lagerqvist & Äberg 
kunnat utnyttja, och som de själva kommer att 
bli till nytta för. 

Båda volymerna är presenterade i smakfullt 
tryck och mycket väl och rikligt illustrerade, 
med både estetisk och pedagogogisk schwung. 
Läsaren önskar författarna långa semestrar på 
lika resande fot i fortsättningen. 

Karl-Ivar Hikkman 
Aladdinsvägen 22, S-161 38 Stockholm 

Christer Westerdahl, "Elt sätt som liknar them uti 
theras öfriga kfnadsart". O m äldre samiskt båtbyg
ge och samisk båthantering. Örnsköldsviks 
museum, Umeå universitet. Skrift nr 11 utgi
ven av Johan Nordlander-sällskapet. 117 sidor, 
59 figurer. ISSN 0348-6664. 

Boken består av åtta kapitel. Kap. 1-3 utgörs 
av en introduktion, metodbeskrivning och 
kortfattad källredovisning samt beskrivning av 
teknologiska och utvecklingsmässiga förutsätt
ningar. Kap. 4 är ett arkeologiskt resonemang 
utifrån de områden där samiskt båtbyggeri är 

känt och kap. 5 redovisar de litterära källornas 
vittnesbörd i ämnet. Kap. 6 sammanfattar slut
satserna och ger perspektiv inför framtida 
forskning. En katalog över fyndplatser (kap. 7) 
täcker in de kända fyndlokalerna. Referenserna 
(kap. 8) avslutar sammanställningen. 

Inledningsvis diskuteras vad som känneteck
nar (äldre) samiskt båtbyggeri (sid. 7 f) . Här
vid utkristalliserar sig fyra kriterier som utgör 
grundstenarna vid identifieringen av denna 
verksamhet. 

1. Samiska båtar år sydda. Emellertid finns även 
andra " t radi t ioner" vilka uppvisar syteknik 
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som metod att sammanfoga bordgångarna, 
men specifikt samiskt är den bpande sömmen. 
Westerdahl vill dock göra läsaren uppmärksam 
på att snörd är ett bättre uttryck, eftersom hålen 
borras i förväg. 

2. Båtar som påträffas inom det samiska området är 
samiska. Mera snävt sett gäller detta Lappland i 
Sverige och Finland samt norra delen av norska 
Atlantkusten (Fynd i Sovjet är mycket lite kän
da även om sådana inte kan uteslutas.) Dock 
finns samiska områden söder om ovan beskriv
na avgränsning, Jämtland, Härjedalen och söd
ra Tröndelag, men här har inga fynd av sydda 
båtar gjorts. 

3. Fynd av sydda båtar med sen datering inom området 
är samiska, eftersom källorna ger vid handen att 
endast samer då sydde båtar. Med sen datering 
avses 1600-1800-tal. 

4. Samiska båtar är extremt små och btla. 
Författaren framhåller dock att den ovan 

uppställda definitionen är att betrakta som 
hypotetisk. Motpolen till denna tradition, 
"den nordiska järnåldersbåtens grundtyp" 
(efter Crumlin-Pedersen) eller "det nordger
manska båtbyggeriet" (efter Christensen) 
bildar både ett slags utgångspunkt och en mot
sats. J a g tror det hade varit bra om läsaren 
redan tidigt blivit uppmärksammad på att de 
fyra kriterierna utgör en variant av D. Clarkes 
polytetiska set (Analytkal Archaeobgy 1968, 1978) och 
att endast ett eller ett par villkor måste vara 
uppfyllda. 

Westerdahl skissar på en bild av samerna 
som betydligt mera hemtama i kustmiljö än vad 
som uppfattats i Sverige och Finland. Däremot 
vid Norges atlantkust "där ordentliga flytetyg 
krävs" har samerna " i mer än tusen år. . . upp
rätthållit en förnämlig båtkultur" (sid. 10). 
Dessutom har man byggt båtar åt "inflyttande 
norska jordbrukare". Man skulle kunna förle
das att tro att även de Antlantgående same-
byggda båtarna skulle vara extremt små och lät
ta, men det är nog inte författarens avsikt. Det 
framläggs också en teori som stöds av "en del 
forskare", däribland Westerdahl själv, att ett 
förhållande liknande det norska skulle ha rått 
även i Östersjön, dvs. med en kustsamisk bo
sättning. Den båtbyggande verksamheten hos 
samerna kan överhuvudtaget anses vara under
skattad. 

En viktig punkt i Westerdahls framställning 
rörande samisk aktivitet vid Atlantkusten är 
den s. k. Bårsetbåten, daterad till c:a 700 e. Kr. 
"Det finns skäl att antaga att båten är av in
hemskt ursprung, trots att den är byggd av 
furu." Med inhemskt förstås fjordarnas inre i 
Nordnorge, där endast samer bodde. Förutom 
träslaget diskuterar Westerdahl järnnaglarna, 
den glesa spantningen samt den med det samti
da Kvalsundskeppet överensstämmande stäv
formen, dvs. extremt krum, t. o. m. tillbaka
böjd. Kvartsstenar som påträffats i anslutning 
till fyndet har tolkats som "heliga vita stenar' ' . 
Kontentan blir att Bårsetbåten antages vara 
byggd av samer, helt efter norska fiskarbönders 
önskan och åt dessa, men så småningom åter
tagen, "erövrad" av samer igen och offrad åt 
gudarna. 

I mina ögon ges läsaren flera goda skäl för att 
tro att båten inte är samisk utan från södra 
Norge, tillhörande "den nordiska traditio
nen". En alternativ förklaring skulle då vara 
att båten övertagits av samer och reparerats 
eller modifierats för att till slut offras. De heliga 
stenarnas relevans undandrar sig mitt bedö
mande, men det finns ingen anledning att tviv
la på författaren. 

Bårsetbåten var c:a 13 m lång, men belägg 
ges för flera mindre nordnorska båtar med för
modat samiskt ursprung, t. ex. Sandbåten som 
var en gravbåt. Den döde var en 177 cm lång 
man i 50-årsåldern. Motsatsen, dvs. en same 
som gravsatts i en "nord isk" båt, kan beläggas 
från Lekanger, söder om Bodö. Här kastar Wes
terdahl in en intressant fråga om vilken roll sa
mer spelat i handeln mellan öst och väst. Att en 
same blivit begravd på nordiskt sätt i båt borde 
väl dels tyda på att han bytt religion (eller modi
fierat sin gamla), dels att han åtnjutit sådan sta
tus att ritualen följts. Detta uppslag borde kun
na utvecklas längre i ett annat sammanhang. 

I diskussionen av de svenska fyndlokalerna 
av samiska båtdelar visar det sig att sådana 
platser är ovanliga, endast 14 st. De tre bäst be
varade fynden från svenskt område är Soukolo-
järvi, Storholmen och Valkijärvi. Övriga fynd 
är mest lösa delar. Däremot finns över 60 upp
gifter om fynd. 

Westerdahl skjuter också in ett förslag att sa
mer byggt ackjor och slädar av bark och näver 
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men han avstår från att därav dra slutsatsen att 
man även byggt båtar av samma material. Var
för uppgifterna alls tagits med i boken är oklart, 
men helt visst har författaren en enorm kun
skap om allehanda ting, förutom samiska båtar, 
vilket han låter skina igenom här och var. Det 
gör det dock lite svårare att följa tråden emel
lanåt. 

Ett evolutionistiskt synsätt avspeglas i reso
nemang rörande syningen, dvs. " t råden". 
"Allra längst i norr förefaller syningen tidigare 
än eljest i det svenska samelandet ha ersatts av 
järnnaglar. Orsakerna till det torde för det förs
ta vara att man här kan ha övergått till järnnag
lar direkt från rensenor. . . utan mellanled i 
rottågon" (Sid. 39.) Här kunde man fråga sig 
om inte materialet kan vara lokalt varierande 
av andra orsaker än tiden och påverkan utifrån. 
En kulturell variation helt enkelt, med någon 
form av materiell eller föreställningsmässig för
klaringsgrund. 

Från finskt område finns ett tiotal kända fynd 
med löpande söm. Omkring hälften av dessa 
ligger i norr. Ett ålderdomligt fynd kommer 
från sjön Laivajärvi i Nedertorneå. Det C14-
dateras till 910 e. Kr. och skulle sålunda vara 
det äldsta fyndet i det bottniska området norr 
om Gävle och Björkebåten. Det utgörs av köl
planka, två spant och några bordfragment. 
Dessa spant har däremot inte surrats fast utan 
pinnats med tränaglar. Westerdahl menar att 
"de samiskbyggda båtarna ganska tidigt, i 
samklang med den nordiska huvudlinjen, över
gått till trädymlingar mellan spant och bord" 
(sid. 22). Det modifieras dock till att i första 
hand gälla de havsgående norska skeppen samt 
ovannämnda Laivajärvibåt. Här bör man hålla 
i minnet att det finns två olika sorters spant i en 
samisk båt; dels de tätt sittande små spanten 
som börjar tränaglas ungefär samtidigt som 
' 'den nordiska huvudlinjen' ' och dels de kraftiga 
skollliknande spanten i för och akter som såvitt jag 
förstår har surrats hela tiden, även i de senare 
båtarna. 

Det gäller för övrigt att vara vaksam på när 
resonemanget gäller det någorlunda kända 
skogssamiska båtbyggeriet och det mera svår
åtkomliga kustsamiska. Westerdahl karakteri
serar det svenska fyndmaterialet på följande 
sätt: " E n urskålad bottenplanka, en kluven 

stock, har fösts vid ett till fyra bord med surr-
ningar i klampar eller med trädymlingar. Bor
den är sydda till varandra och till kölplanka och 
stäv. Det rör sig mestadels om mycket små bå
tar, i belagda fall av omkring 3 till 4,5 meters 
längd." (Sid. 39.) Denna definition gäller såle
des inte det samiska båtbyggeriet i sin helhet 
utan vad som finns kvar av det, i Sverige. Detta 
tycks uteslutande beröra det skogssamiska båt
byggandet. 

Den övriga delen av samernas båtbyggeri kan 
i någon mån beläggas genom skriftliga källor, 
vilka för svenskt vidkommande föreligger från 
1500-talet och framåt. Äldre än så är Ottars re
sor och Snorre Sturlassons Heimskringa. I Ot
tars berättelse från 800-talet för kung Alfred, 
om sin resa till Vita Havet, omnämns samerna. 
Ottar var norrman och från Norge kännes även 
samerna tack vare Snorre som omtalar dem i 
Heimkringla III. Där beskrivs även ett samiskt 
( "F inna" ) båtbyggeri, där båtarna bands sam
man med senor. 

"Sjöfinnarna", kustsamerna, i Norge före
faller av källorna att döma ha byggt båtar åt 
norrmännen i stor omfattning. Westerdahl me
nar att denna verksamhet upphör omkring 
1700, men varför det blir så är lite oklart. Det 
kan inte bero på att samerna slutar bygga båtar 
på traditionellt vis, eftersom "sytekniken le
ver. . . kvar på mindre bruksbåtar" (sid. 35). 
Att ' 'det specifikt samiska (får) vika för nordisk 
påverkan" är en lite otillfredsställande förkla
ring. Ett mera utförligt orsakssamband skulle 
vara en anpassning till de norska kundernas 
önskemål och krav, vilket antyds i och med ett 
citat av Guttorm Gjessing. Det känns ändå lite 
konstigt eftersom man i tusen år byggt åt norr
männen som väl ändå efterfrågat samernas bå
tar. Det måste finnas en orsak som gjort att man 
inte längre ville ha deras produkter, men det 
framgår inte riktigt vad detta skulle kunna 
vara. Gjessings och Westerdahls förklaring be
svarar snarare frågan hur denna verksamhet 
kunnat existera så länge. Rimligen har samiska 
båtbyggare byggt båtar som på olika sätt skilt sig 
från norska kollegers och somliga norrmän har 
velat haft dessa, annars hade de beställt båtar av 
norska byggare. En icke närmare förankrad 
tanke skulle t. ex. kunna vara att norska samer, 
liksom svenska, kommit att bli en minoritets-
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grupp med minskad status i "sörlänningars" 
ögon och att man därför inte velat köpa båtar av 
dem. En sådan orsak kan ta "omvägen" över 
bortförklaringar av typen "ha r du hört att en 
samebåt. . ." etc. eller "båtar utan. . . håller 
in te" osv. En verklig förklaring skulle också 
kunna vara att de faktiskt var för små för den 
framväxande infrastrukturens behov. 

J a g ser det som mycket positivt att Wester-
dahls ambitioner inte stannat vid att redovisa 
det arkeologiska materialet utan skriftliga be
lägg för samiskt båtbyggeri i främst Sverige 
återges enligt författaren in extenso. Från Ziegler, 
DeGoes och Olaus Magnus från 1500-talet, via 
prästrelationerna på 1600-talet och åtskilliga 
reseberättelser från 1600- och 1700-talen, något 
tunnare från 1800-talet, ända fram till Gustav 
Hallströms uppsats om ett samiskt båtbygge 
han själv närvarade vid på Kolahalvön 1909. 

De flesta besökarna i Lappland fascineras av 
båtarnas ringa storlek och påtagliga lätthet. 
Nicolaus Lundius, den ende samiske prästen 
i relationerna skriver: "Desse båtar är så lätta, 
att om de stå kullskielpda på landet, till efwen-
tyrs skulle komma stort blås wäder, skulle han 
blåsa långt sin kos, så framt de icke lägga stenar 
åfwan på honom.' ' 

Beträffande de sydda båtarnas teknologiska 
bakgrund så underkänner Westerdahl skinn
båtar som enda ursprung för de sydda träbåtar
na och vill hellre se de utvidgade stockbåtarna 
som "fadder". Ett av skälen till detta är att 
skinnbåtarna är sydda och träbåtar snörda, dvs. 
som ovan påpekats, hålen för " t r åden" är bor
rade i förväg i en träbåt (av förståeliga skäl). 
Ett annat skäl är den bl. a. av Hasslöf påpekade 
distinktionen mellan skal- och skelettbygg
nad (Hasslöf 1970, Huvudlinjer i skeppsbygg
nadskonstens teknologi, i Sömand, fisker, skib och 
vaerft). Två helt olika principer ligger bakom en 
skinnbåt och en byggd träbåt. I korthet så ser 
Westerdahl en gemensam utvecklingslinje för 
träbåtsbyggeriet i Norden framemot 300-talet, 
med syning som sammanfogningsteknik. I 
denna veva införs rodd som framdrivning, 
klinknaglar av järn som sammanfogning, och 
den samiska båtbyggnadstraditionen avskiljes 
från "huvudlinjen". 

När det till slut gäller förekommande båtty
per och deras användningsområden urskiljer 

Westerdahl två huvudtyper; den lilb båten och 
den sbrre båten. Därtill kommer havsbåten och 
andra farkoster. 

Den lilla båten förefaller vara 2,5-4 m lång 
och 1-1,5 m bred. Användningsområde främst 
fiske, men också förflyttningar och transporter. 
Denna båt hör främst den skogssamiska kultu
ren till. Westerdahl föreslår att den kallats håp 
eller vints. Det är denna typ som lämnat spår 
efter sig i det svenska fyndmaterialet. 

Den större båten synes ha varit ca 7-11 m 
lång och upp till 1,5 m bred. Denna typ skulle 
ha varit "avsedd för större transportleder i 
älvar, men troligen även för större sjöar i no r r " 
(sid. 80). Möjligen har även denna båt kallats 
håp. Författaren antager att den varit avsedd 
att seglas på sjöarna och framkastar att den kan 
ha försetts med järnnaglar redan under 1500-
talet. 

Havsbåten, än så länge en norsk företeelse, 
vill Westerdahl se i två (norska) fynd, Öksnes-
båten och Trondheimsfyndet samt Snorres be
rättelser. Jag finner det dock något dunkelt vad 
som berättigar en bestämning av havsbåten till 
10-25 m längd. Öksnesbåten beskrives enligt 
följande: "Troligen var båten 8-10 m lång och 
minst 1,5 m bred." O m fynd Norge nr 14, 
Trondheim, säges: "Nyfynd 1985. 3 Bordplan
kor, den längsta omkr. 2,5 m lång, 20-25 cm 
breda, med hål med kvarsittande träpluggar för 
löpande söm med sneda hålpar. Funna vid ar
keologiska utgrävningar i tidigmedeltida lager i 
staden Trondheim. Plankorna hade använts se
kundärt som gatubdäggning i en passage. De 
låg på 20—25 cm avstånd från varandra." (Sid. 
109.) Det aktuella stycket i Snorre som ger en 
uppfattning om båtens storlek säger: "Denna 
vinter, berättas det, lät Sigurd samerna göra sig 
två skutor i fjordarna, vilka var bundna med 
senor utan spik, på vidjor istället för knän, och 
som roddes av tolv man på varje sida." 

Att en båt ros av 12 man på varje sida är vis
serligen ett tecken på att det inte är någon liten 
båt, men den behöver inte vara 25 m lång. Skul
delev 5 som just har 12 årpar är rekonstruerad 
till c:a 18 m. Jag tror dessutom att man måste 
vara vaksam med vad sagorna egentligen vill 
säga oss. Det kan vara så att Snorre fann det så 
anmärkningsvärt med samernas båtbygge åt 
kung Sigurd, att han ville stadfästa det. Då är 
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det ett undantag och inte ett belägg för en be
fintlig tradition. Nu menar jag i och för sig inte 
att Westerdahl nödvändigtvis har fel rörande 
havsbåtens existens, men de anförda beläggen 
är svaga. Till slut kan också nämnas att de and
ra farkosterna som samerna nyttjat är flottar, 
även kallade bårre eller pårre. 

O m man skall försöka sig på ett samman
fattande omdöme om boken, så är mitt betyg 
högt. Westerdahl är en av landets kunnigaste 
marinarkeologer, kanske den mest beläste av 

alla. Understundom kan det vara lite svårt att 
hänga med i texten och materialet pressas 
något ibland, metodiskt sett kunde en del för
bättrats men detta besvärar ganska lite. Boken 
är inte alldeles lättläst, men det är inget gott 
skäl att inte läsa den, för den ger mycket i ut
byte, avsevärt mer än de punkter som här har 
berörts. 

Björn Varenius 
Gustavsvägen 11 a, S-171 49 Solna 

Current Issues in Archaeobgkal Computing. M. A. 
Cooper and J. D. Richards, (editors). B.A.R. 
(British Archaeological Reports) International 
Series 271. Oxford 1985. 142 pages. ISBN 0-
86054-344-7. Price £ 8 — 

This volume is a selection often papers result-
ing from the third Annual Conference on Tech
niques of Archaeological Exeavation held in 
Birmingham, England, on December 8, 1984. 
The aim of this collection of papers, as stated in 
the editorial preface, is to promote wide discus
sion of general theoretical and methodological 
issues concnering the use of computers in ar
chaeology. The papers seem successful in Pos
tering discussion, but for a variety of reasons, 
induding some minor mechanical problems, 
they may not be as accessible as the editors seem 
to wish. In its entirety, the volume gives a rather 
balanced view of selected current issues in ar
chaeological computing; however, not all points 
of view can be given equal time in a selection of 
only ten papers and some points are empha
sized repeatedly. Not all of the papers published 
in this volume were presented at the confe
rence, nor were all of the papers presented there 
included in this work. An attempt was made to 
fill in gaps with invited papers, but the coverage 
reflects the idiosyncratic perspectives of the 
editors. In general, the first five papers present 
practical applications or case studies, induding 
descriptions of established computer facilities 
in several organizations, while the second five 
consider more purely methodological and theo

retical questions such as whether standardiza-
tion is desirable and the extent to which archae
ologists should become familiar with com
puters. The reverse order, that is, a theoretical 
section and then case studies, would have been 
more helpful for explicating certain topics. I 
will summarize each of the ten papers after 
a brief consideration of some general issues 
raised by the volume as a whole. 

These papers should be of interest to any ar-
chaeologist, whether a member of a team de-
signing a national database, a project leader 
planning to use a computer in the field, or an 
individual planning a research project. In par
ticular, anyone involved in planning or setting 
up any kind of national data bank should be 
advised to read this volume for an overview of 
the broader principles and issues under con
sideration as well as for specific examples of 
what to avoid. Unfortunatdy for the novice, 
the work assumes some prior familiarity with 
computers. Even those with a computer back
ground should not look to this volume for 
straightforward answers to their inquiries, 
but should read it as a cautionary messure. 
The quotation from Alke in Wonderbnd in the 
preface to this volume typifies the quandary 
that will be recognized by many readers of this 
book, those who want to use a computer but are 
not sure why or how and those who have a 
reason in mind but have no idea how to go 
about it. For the individual just beginning with 
archaeological computing and not knowing 
where to start, the confusing mäss of detail, 
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dissenting views, and the litany of pitfalls of 
working with computers can be sobering or 
even discouraging, but this is a realistic view of 
what the field is like now. 

This collection was published, as stated in 
the editorial preface, to give current issues in 
archaeological computing a wider airing, "no t 
just in Britain, but abroad as well" (p. 1). How
ever, there are two general problems with this 
work that may hinder the dissemination of these 
ideas to a wider audience. First of all, some of 
the authors assume that the reader is familiar 
with British archaeology. For instance, the au
thors of the first paper take for granted a fami-
liarity with the British system of publication 
levels — referring to level 2, 3, and 4 archive 
reports without defining these levels. I wonder 
if these levels are common knowledge to the 
' ' wider audience' ' . Also, many acronyms pecu
liar to the British system annoyingly are not 
defined, while others require some sleuth-work 
into titles, bibliographies, and låter papers for 
darification. For example, the acronyms N M R 
(National Monuments Record) and H B M C 
(Historie Buildings and Monuments Commis
sion) are introduced in the fifth paper but are 
not explained until the seventh paper. Defining 
acronyms with their first usage would do much 
to enhance the readability of this selection of 
papers for the wider audience that the editors 
hope to attract. 

Another problem limiting the accessibility of 
this work is the abundant use of computer jar-
gon, which may be cumbersome even for those 
with a moderatdy strong background in com
puter use. Some jargon such as "ha rdware" 
(the machines and their accessories) and "Soft
ware' ' (the programs for the machines) must be 
used in any discussion of computers, but terms 
and phrases such as "Boolean logical opera
tors", "machine-language assembler", " C 
compliers", "dedicated machine with domain-
specific knowledge", and many others make 
this work minimally useful to those not already 
ensconced in the jargon. Therefore, a glossary 
of computer terms would have been helpful, 
making the ideas presented in this work acces-
sible to the archealogist contemplating future 
computer use, as well as to those already 
computer-literate. 

Greater than the problem of wrestling with 
computer terminology, though, is the problem 
of keeping up with current develpments in com
puter technology. The technology is changing 
so fast that an archaeologist can hardly be ex
pected to keep up with progress in the computer 
field and may need a source for guidance in 
making computer decisions. This work, how
ever, should not be considered a sourcebook for 
the latest computer technologies because much 
of the specific information presented here is 
outdated, which is not surprising when one 
considers how long it takes to write and publish 
a book. For instance, the 8-bit microcomputer 
that is discussed is now passé, and 256K memo
ry mentioned as the maximum memory capa-
city for a microcomputer has been surpassed 
several times. Now the 16-bit, 1 megabyte mic
rocomputer, a four-fold increase in memory 
from the 256K, is common and a 32-bit micro
computer is available as well. Thus, the real 
worth of this book lies in its discussions of gene
ral methodological and theoretical concerns 
rather than in the discussions of particular 
hardware and software. 

However, there is a relationship between 
technology available and methodology em
ployed, as exemplified by Hinchliffe and Jeffe-
ries' reference to data storage problems caused 
by the inefficiency of sequential access filés 
stored on a cassette recorder, a now outmoded 
form of data storage. Similarly, Lock and 
Spicer warn of the space wasted when machine-
readable punch cards with 80 columns are de
signed to be easy to read and fill in, but now 
punch cards are nearly obsolete, and informa
tion formerly stored on cards is being put onto 
magnetic disks. The new W O R M (Write-
Once-Read-Many) laser optical storage sys
tems with capacities of several gigabytes once 
again may change how we think about data 
storage. Indeed, as technologies change, so do 
the perceived theoretical and methodological 
concerns. 

Some of the theoretical and methodological 
concerns that the editors currently perceive as 
important in this volume include the following 
issues: 

Why and how should archaeologists use 
computers? 
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How should archaeologists become knowled-
geable about computers? 

How much must or should archaeologists 
know about computers? 

Is standardization of data and of equipment 
beneficial or does it lead to fossilization? 

How necessary is radical data compression 
and codification? 

Is management in the business world an 
appropriate precedent for archaeology? 

Is a national databank possible or desirable? 
Are "expert systems" and the field of Artifi-

cial Intelligence of use for archaeology? 
The editors state that they want to encourage 

debate, and taking on such issues certainly 
opens the field to discussion and even dissen-
sion. The papers present various perspectives; 
indeed, Cooper and Richards, the two co-
editors, hold opposite viewpoints, dashing ovcr 
the issue of standardization versus fossilization. 
The authors do not directly assess each others's 
papers, but the differing perspectives presented 
on thes issues could have fueled such a debate. 

The first of the case studies presented is J. 
Schofidd and P. Tyers' paper "Towards a com-
puterised archaeological research archive", 
in which they describe the archive of the De
partment of Urban Archaeology in the Mu
seum of London and suggest sample questions 
that could be applied to such a computerized 
databank. They stress that when designing a 
database management system, one must be 
concemed with the kinds of questions that will 
be asked of it, even though it is impossible to 
declare all future questions at the outset. The 
importance of planning computer use as an in
tegral part of a project also is emphasized by 
Lock in the fourth paper. Schofidd and Tyers 
proceed to discuss some changes in method and 
theory that may take place as computerized ar-
chival material becomes commonplace. These 
authors optimistically fed that " the unforgiv-
ing nature of computerised data should lead us 
to be better archaeologists" (p. 14), but their 
suggestion that research in the future may be 
basedon perusingthe "unforgiving" seconda
ry information in the data archive instead of 
looking at the primary material is very distur-
bing to me, especially taking into consideration 
the possibility that the questions asked may 

change över time, an issue addressed by Ri
chards låter in this volume. 

J. Hinchliffe and J. Jefferies in "Ten years of 
data-processing in the Central Exeavation 
Unit" , trace the development of this unit 's väst 
computerized system from its beginning 
through several attempts to keep it up-to-date. 
Some equipment was replaced, but improved 
Software that became available låter was not in-
corporated because "recoding was not a viable 
proposition" for so much data (p. 18). The ex-
perience with this project seems typical of the 
problem of computerizing large national-based 
databanks, an all-encompassing task that is so 
cumbersome and time-consuming that it is al
ready out of date before it is completed. Finally, 
they raise an important archival issue that one 
rardy hears much about — the technical prob
lems of the physical storage and "shelf life" of 
computerized data. 

Rather than another archival system, the 
example presented by D. J. Powlesland in 
" R a n d o m access and data compression with 
reference to remote data collections: 1 and 
1 = 1", deals with on-site computerized data ent-
ry at one particular site, Heslerton, although 
one must look to the editorial preface to disco-
ver that "Hesler ton" was a parish survey pro
ject. Powlesland argues that the use of micro-
computers can be cost- and time-effective if 
data is entered directly with hand-hdp compu
ters instead of inefficiently recording data first 
on paper and afterwards on a computer. Direct 
computer data entry may seem very efficient 
until the first time the computer "crashes"; he 
does not address my worry that all dectronic 
data could be löst before paper "ba rd copy" 
has been made. To maximize the potential of 
hand-hdp computers, which have small data 
storage capacity, he advocates use of stringent 
data compression by means of numerical codes 
rather than use of a more cumbersome keyword 
system. Powlesland's concern for efficient utili-
zation of disk space leads to what I see as a 
rather striking contradiction. Although he 
warns against writing of customized " in 
house" Software for a particular project, com
paring it to reinventing the wheel, he notes that 
at Heslerton, "those programs that might have 
given the combined facilities required generally 
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utilised disk space inefficiently and thus the 
only solution was to write the necessary Soft
ware" (p. 28). This raises an issue that returns 
in låter selections in this volume, that is, wheth
er archaeologists should be expected to be com
puter experts. Another point that Powlesland 
makes is that the use of computers can reduce 
the time-lag between exeavation and publica
tion, but Lock in the next paper suggests that 
new "distractions" suggested by computer 
capabilities often more than compensate for 
the savings in time and money. 

G. Lock in the fourth paper, "A new direc
tion or a new distraction: a pragmatic assess
ment of computer applications in archaeology 
based on work at Danerby hillfort", recognizes 
that computers can impede as well as promote 
the development of archaeology and cautions 
against the extremes of dismissing the com
puter entirely or being distracted by "getting 
hooked" on the technology. Computers were 
used throughout seventeen seasons of work at 
this site as an integral part of the research pro
gram rather than as an "interesting extra" or 
" wdl-intentioned afterthought' ', a serious pro
blem which Lock says has confronted many 
inadequatdy planned projects (p. 35). Lock 
lavors the use of mainframe computers ovcr 
microcomputers because he feels that micro-
computers do not have enough power or storage 
capacity; however, current devdopments in 
microcomputers may mitigate these concerns. 
He also warns that microcomputers are liable 
to the "resident-expert" syndrome in which 
the first person in a team to use the computer is 
considered the expert, whether knowledgeable 
about computers or not, and gains prestige by 
this status. Lock supports the use of commer-
cially available software not designed specifi-
cally for archaeological applications, but that 
work "bet ter than programs most archaeol
ogists are capable of writ ing" (p. 36); however, 
he sees no conflict between his stated views and 
the fact that the Danebury project did not use 
a ready-made data base management system. 
His message to other archaeologists seems to be 
that they should spend their time doing archae
ology rather than writing software or getting 
too involved with computers. He refers to Vor-
rips admonishment that "instead of trying to 

be a good archaeologist, the person with the 
microcomputer is his own bad systems analyst, 
his own bad programmer and his own bad ope
rator. In the end he probably produces bad 
archaeology as well. . ." (Vorrips 1984 p. 48.) 

Lock directs attention to some other metho
dological and theoretical concerns, induding 
the "misconception that computerisation 
somehow makes data more objective'', and cau
tions that uncertainty in data when collected 
may be masked in the process of codifying data 
for computerized storage (p. 40). Even though 
Lock believes that use of computers forces ar
chaeologists to think logically, he warns that the 
accuracy and consistency of the initial interpre
tation and recording of the primary data is criti
cal because secondary investigations such as 
statistical analyses depend upon the basic data. 
Lock also stresses the need for realistic goals in 
computer use, which he believes should include 
a national policy of general guiddines for data 
storage instead of a unified national databank, 
an issue that recurs throughtout these selec
tions. The proponents of a national system 
stress the effidency that supposedly would ac-
company systematization, but foes of such a 
system consider the idea unrealistic and 
dangerous to creative thought. Finally Lock 
raises concern about imbalances in theory and 
technology, warning against the "interesting 
technique in search of an application" syn
drome. 

M.O.H. Carver in " T h e friendly user", cites 
examples from his work at Sutton Hoo, but 
stresses methodological implications of compu
ter use. He postulates that the computer will 
not be merdy "a useful tool" for archaeolo
gists, but that it will shake the foundations of 
archaeological thought and organization. He 
proposes that the "hunter-gatherer phase of 
archaeological investigation" will "evolve into 
a more static cultivation of the da ta" (p. 48), 
with research, induding Ph. D. level research, 
reaching beyond merdy reviewing the evi
dence. According to Carver, research will be 
profoundly affected by the costs associated with 
computer use because of the organizational 
changes — such as greater use of teamwork, 
specialization of field units (by terrain for 
example), and centralization of computer and 
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other professional facilities, induding a natio
nal computer system — required to defray 
these costs. He also suggests that in the interest 
of efficiency, archaeologists should concentrate 
on data definition, while expert computer pro-
grammers develop the software needed by ar
chaeologists. 

More controversial is Carver 's scheme for 
standardization of data definitions in order to 
make maximum use of computers. He advo-
cates standardizing all archaeological data into 
a hierarchical system of components, contexts, 
features, and structures, with components de-
fined before excavations begins. He believes 
that it is feasible because he assumes " that ar
chaeological data are susceptible to unequivo-
cal definition" (p. 50), and the archaeologists's 
job is " to stabilise the retrieval system so that 
information. . . does not wander from the un-
equivocal to the equivocal. . ." (p. 51), in other 
words, to control what is recorded and thus pre
vent the recording of "pol lu ted" data. Thepre -
definition of components worries many archae
ologists who fear that standardization of data is 
tantamount to fossilization of data. From my 
own experience designing computerized data-
bases, I wonder if it is even possible to pre-
define all data categories. 

P. Reilly's paper, "Computers in field ar
cheology: agents of change?" is the first of the 
selections primarily devoted to methodological, 
philosophical, and ethical issues. Reilly consi
ders the impact that new technology, specifi-
cally computers, has on how we perceive and 
record archaeological data and addresses the 
recurrent topics of standardization and artifi-
cial intelligence. He points out that "people 
skilled in the use of a certain tool or methodo
logy are unable to specify in detail the skills they 
employ", but when av new tool, such as the 
computer, is used, presuppositions become 
explicit and the "theoretical ground rules. . . 
surface into consciousness of the discipline" 
(pp. 64-65). He suggests that use of the com
puter "may warrant a complete reconceptuali-
sation of definable data categories, entailing a 
reassessment of their epistemological s ta tus" 
(p. 66). I agree whole-heartedly with Reilly's 
view, which operates on the assumption that 
archaeological strata form a continuum from 

which the archaeologist isolates discrete data; 
thus, archaeological data are "intellectual 
constructs" rather than "passive objects" 
awaiting discovery. 

Reilly argues against the imposition of stan
dardization and says that the precedents of 
centralization and standardization for econ
omic reasons in business, as noted by Cooper 
(see below), are not applicable to archaeology. 
He fears that standardization will "mask the 
natural diversity of. . . the archaeological re
cord, . . . promote dogma and limit adapta-
bility" (p. 68). Pre-defining data categories 
as Carver suggested "pre-empts the recording 
of other related data at tr ibutes" and causes 
"canalisation of theory and method" (p. 69). 
The most extreme example of rigid formaliza-
tion would be the hypothetical universal data
base system which is becoming more feasible 
with recent devdopments in computer hard
ware and software. Reilly believes that the im
portant issue is not so much whether such a 
system is possible, but rather is it desirable and 
if so who will be entrusted with the power to 
make the decisions. 

Reilly is the first in this volyme to discuss 
Artifical Intelligence and the related concept of 
"expert system," computer programs that mo
del the experience of an expert onto a system 
with a knowledge base utilizing the impressive 
memory of a computer. These systems are de
signed to respond to an inquiry by carrying out 
a fixed series of actions that, in fact, do not emu
late the expert's cognitive patterns, but are pre-
determined by the system to dicit an appropri-
ate response. Reilly points out that expert sys
tems distance the user from the primary data, 
"making the inital act of defining the data . . . 
of paramount importance" (p. 70). The know
ledge set from which the system works is com-
piled from data gathered from various re
searchers and sources: Reilly warns that in the 
process of integrating the data from these sour
ces one must remetnber that all data is "value-
shaped and theory-laden", dependent upon 
the questions asked and methodologies used 
to answer them (p. 76). Once again, Reilly ex-
presses concern about who vill be in the power
ful position to decide which data is used and in 
what form it is used. 
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Finally, Reilly responds to the issue of how 
much should an archaeologist know about 
computers, stating that " in the long term ar
chaeology would be better served by field ar
chaeologists intimatdy familiar with the finer 
points of computer science" (p. 67). Reilly 
feels that arguments, such as by Lock, that 
archaeologists should devote themselves to 
archaeology and leave computer problems to 
computer specialists are shortsighted; instead 
he believes that some must gain the necessary 
background in both archaeology and computer 
use. But archaeologists already are required 
to have training in so many areas; is it feasible 
to add another? 

In "Computers in British archaeology: the 
need for a national strategy", M.A. Cooper, 
one of the editors of this volyme, recommends 
greater standardization and centralization for 
the efficient management of the national ar
chaeological heritage in the areas of field ar
chaeology, archaeological research, and cultu
ral resource management. It has been demon-
strated that the use of computers for 
post-excavation production of reports can re-
duce costs, but unlike Reilly, Cooper believes 
that archaeology can profit further from busi-
ness-like concepts and organization, and that 
some of these possible advances are stymied by 
the archaeological theory and decentralized 
organisation that is in place now. For instance, 
a major problem with British archaeology iden
tified by Cooper is the autonomy of individual 
archaeological units, which encourages ineffi-
cient managerial decisions about computer 
equipment purchases and duplication of each 
other's efforts in planning data recording sys
tems. He feels that the problems are organi-
zational rather than technical and could be 
ameliorated by identifying responsibility for 
coordinating and implementing a long-term 
national strategy. 

Cooper puts forward a list of twelve recom-
mendations for a national strategy for an effici
ent "archaeological information system based 
on explicit goals and methods rather than im
plicit, inefficient short-term solutions to prob
lems of a local scale" (p. 86). Issues that he ad
dresses include developing standard analytical 
methodology and offering centralized profes-

sional services, but he mainly focuses on archi
ves, standardization, and databanks. Cooper 
whole-heartedly supports the establishment of 
a computerised national exeavation databank. 
He admits that there is some dan ger of fossiliza
tion with standardization, as Richards cautions • 
(next selection), but feels that it is more impor
tant that archaeologists speak the "same lang
uage". He finally suggests a flexible system 
combiningofa "ha rdco re" or "bas i c " dataset 
for the national databank with "an additional 
class of recorded data which can be implement-
ed on a purely local scale" (p. 88). 

"Standardising the record", by J. D. Ri
chards, the other co-editor, represents the pos
ition against standardization, contrary to Coo-
per's view. First of all, Richards distinguishes 
between compatability and standardization, 
believing that compatability of computer hard
ware is desirable, but standarization is not. He 
foresees standardization of computer equip
ment due to free märket pressures, but warns of 
the futility of attempting to define a standard 
now; any proposed standard would quickly be
come outmoded, as already has happened with 
equipment guiddines proposed in 1980 and as 
has happened since his paper was written and 
published. Data exchange through standard 
output filés is feasible now, but Richards be
lieves that the importance of compatability is 
over-estimated since archaeologists rarely want 
to exchange raw data; usually they just want the 
results of each others' research. 

Although he favörs standardization to equip
ment, Richards strongly opposes the establish
ment of large-scale standardized databanks. 
He feels that standardization of recording sys
tems is not possible since there is little agrement 
on what should be recorded (and how to re
cord what is recorded), and is not desirable 
since a healthy discipline should be amenable 
to change. Richards points out that "advances 
in archaeological knowledge frequently come 
about through people discovering new classes 
of data to record' ' (p. 96); for example, consider 
the contributions to archaeological knowledge 
from dendrochronology or pollen analysis 
classes of data that were not recorded or even 
imagined not so long ago. 

The organizational problems behind stan-
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dardization are probably not insurmountable, 
but Richards feels that they are not worth the 
time or money. Richards also cautions that 
using predetermined data categories, such as 
Carver 's predefinition of components, insidi-
ously can reduce the archaeologist to a techni-
can; however, he also attempts to offer some po
sitive suggestions based on business concepts 
for a compromise between variety and stand
ardization. Finally, he worries that establishing 
a databank can become an end in itself and 
urges that "we should make the computer our 
servant, not our master" (p. 101). 

G. Lock and R.D. Spicer in "Real and ima-
ginary limitations of micro-computers in ar
chaeology", remark that no commercial soft
ware will be written specifically for archaeol
ogists since they consitute such a small group 
with no mäss märket impact, and generalized 
commercial software is not appropriate for ar
chaeological use; therefore, archaeologists 
must become knowledgeable enough about 
computers to write their own software. They 
point out that it was admissible for archaeol
ogists to be ignorant of computers twenty years 
ago when mainframe computers were used 
only by experts. Now, however, computer use 
has moved from the fringes of archaeological 
methodology into the mainstream as part of the 
paradigm-shift of archaeology becoming more 
"scientific", so archaeologists need to be edu-
cated in computer science. Lock and Spicer 
abhor misuses of computers by archaeologists 
and want to rectify the situation not by keeping 
archaeologists out of the computer field, as 
Voorrips proposed (1948), but rather by re-
quiring archaeologists to learn more about 
computers. 

The primary misuse of computers that they 
observe is inefficient use of microcomputers. 
Microcomputers have genuine hardware limi
tations; however, Lock and Spicer say that most 
archaeologists do not make optimal use of the 
power of microcomputers, but instead err in 
trying to use a micro as a mainframe, exhaust-
ing the memory before reaching the real limits 
of the hardware. They discuss three critical 
issues for maximizing utilization of micro
computers; standardization, choice of langu
ages, and data compaction. These authors be

lieve that it is "pointless" to attempt " to fossi-
lize a dynamic situation by imposing any form 
of hardware s tandard" (p. 108), but advocate 
standardization sufficient for communicating 
via standard output filés. They favör use of mo
dern computer languages such as C rather than 
BASIC, which is easy to learn but makes ineffi
cient use of space and time, still a consideration 
even with newer machines. But is efficient use 
of computers paramount? It seems to me that 
ease of use is important, too, especially for ar
chaeologists who are not and probably cannot 
be expected to be computer experts. Most ar
chaeologists would be unable to make informed 
dedsions about which computer language to 
use now, but Lock and Spicer envision sophisti-
cated computer science training for all archae
ologists. The third area they consider impor
tant for optimal use of microcomputers is data 
compaction, or what Powlesland calls data 
compression. First of all, they propose that 
we need to get rid of bad habits learned from 
storing data on paper, for instance, wasting 
space by storing numbers with too many deci
mal places and transcribing entire paper data 
sheets onto computer cards. They also com-
ment on "da ta claustrophobia", or the fear of 
compacting data for machine storage because 
of concern that encrypted data will be löst. Lock 
and Spicer stress data compaction because they 
believe that "most elements can be reduced 
to a numerical form of some kind, and the sort 
of answers archaeologists will expect from a 
computer must at some stage involve numeri
cal analysis" (p. 118). This opinion, however, 
would be contradicted by Reilly who in one of 
the earlier papers cautions against the " t rend 
towards quantification. . . subsuming qualiti-
tive aspects of the discipline" (p. 76). 

The last paper by J. Huggett on ' ' Expert sys
tems in archaeology", stånds apart, overlap
ping little with the issues addressed by the other 
papers of this collection, although the topic of 
expert systems was alluded to earlier by Reilly, 
Richards, and Lock. Hugget discusses theore
tical approaches to and archaeological appli
cations of problem-solving by means of artifi-
cial intelligence, which can be defined as " the 
science of making machines do things which 
would require intelligence if done by m a n " 
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(Huggett p. 123, citing Minsky 1968, v.). Hug
get points out that it is important to remember 
that machines only simulate human problem-
solving by means of elaborate programming and 
are performance-orientated. He distinguishes 
between brute force programming in which all 
possible solutions to a problem are explored 
and "heuristic programming", which approxi-
mates human problem-solving by limiting the 
search for a solution by "common-sense" to 
areas where a solution seems likely. An expert 
system is a problem-solving program with a 
built-in knowledge base of a narrowly-defined 
field and a model of the reasoning path that a 
human expert in that field would follow. That 
which is unconscious or intuitive in human 
problem-solving must be made explicit in order 
to formalize the decision-making process of a 
human expert. 

Huggett considers whether archaeologists 
should be interested in these systems. He ad-
mits that expert systems "may be totally in-
appropriate, either for practical or ethical 
reasons", but feels that archaeology has be
come so specialized that expert systems may 
have a role to play "as a means of communi-
cating expertise between specialist in different 
subject a reas" (p. 133). In very specific applica
tions, an expert system may be more efficient 
than a human expert, synthesizing the experi
ence of several experts in a field. Hugget, how
ever, asks whether it is desirable or possible to 
formalize and synthesize knowledge in this way. 
He holds that such systematization of know
ledge is a "form of reductionism". Others in 
this volume have addressed this danger of fos-
silizing knowledge; Lock referred to expert 
systems as "intellectual straitjackets" (p. 37). 

Next Huggett weighs whether archaeology is 
a suitable discipline for expert systems. To be an 
appropriate field for the application of expert 
systems, the data must be reliable and static, 
and the knowledge of recognised experts in the 
field must be quantifiable. Archaeology does 
not fully meet these prerequisites; it would be 
foolhardy to expect to use an expert system, for 
instance, to reconstruct the life of a prehistoric 
village from the archaeological remains as hy-
pothesized by Weizenbaum (Huggett p. 137, 
quoting Weizenbaum p. 229). However, some 

specialized areas within archaeology may be 
amenable to the systematization required for 
an expert system; examples already put to 
use in archaeology include ageing domestie 
animals from their teeth, dassifying Beaker 
pottery, simulating exeavation of a burial 
mound for teaching purposes, and dassifying 
wine amphorae. Huggett urges great caution 
in the application of expert systems to make 
an archaeological database more complete, 
a so-called "intelligent database" system that 
"creates da ta" by inference and thus conta-
minates the original database. Finally, he pro
poses that expert systems should be used only as 
research tools in areas that are well-defined 
prior to application of the expert system for 
tasks that an archaeologist cannot carry out, 
for example, due to time constraints. 

The themes covered in this volume are troub-
ling and thought-provoking. Some specifics 
may be passé, but the issues are not ephemeral; 
they will be with us for a long time. The strong 
point of the volume is that it provides a forum 
for discussion of these controversial topics. It 
also provides valuable bibliographies for each 
of the papers, ranging from reports of limited 
distribution to the Harvard Business Revkw and 
from basic handbooks to theoretical back
ground material. There are, however, some me-
chanical problems. A glossary, as already no
ted, and an index would have made the volume 
more usable. An index would have facilitated 
comparison of the papers since so many of them 
deal with similar topics and recurring biblio-
graphical references. Concomitant with BAR's 
commendable philosophy of rapid publication 
for topics of current tinterest is rough editing 
that allows spelling errors and sentence frag
ments to remain. There also is no editorial at
tempt to bring the papers into line with each 
other in use of acronyms, spelling choices, 
or bibliographical references. " D i s c " and 
"d i sk" occur with equal frequency, and there 
is no consistent spelling of' 'data base' ' , ' 'data
base", or "data-base", and "databank" , or 
"da ta bank". These spelling inconsistencies 
are only mildly irritaiting, but the reference 
to Voorrips' edited volume, 73 Pattern the Past, 
as " in press" in the fourth paper (by Lock) or 
as published in 1985 in the ninth paper (by 
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Lock and Spicer), seems particularly careless. 
These minor shortcomings of the text should 
not detract from its overall worth, however. 

It seems fitting close with some of the con-
tributors' musings on the seemingly inexorable 
impact of computers. Powleslands wonders 
"what was the impact on the scribes of Mesopo
tamia of the introduction of papyrus in contrast 
to the clay or stone tablet" (p. 23); Reilly re
marks that "computers seem likely to prove 
as influential in field archaeology in the late 
twentieth century as the printing press was in 
scholarship and science from the late fifteenth 
century" (p. 63); and Carver calls computers 
" the most versatile invention since the plastic 
b a g " (p. 47). .All seem to agree that the com
puter will be important to the future of archae
ology, but from the animated discussion in 

these papers, it is apparent that it is not yet clear 
what role or roles the computer should play in 
this field. 
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Errett Callahan. An evaluation of the lithic technobgy 
in Mkklk Sweden during the Mesolithk and Neolithie. 
Aun 8. Soeietas Archaeologica Upsaliensis, 72 
s. Uppsala 1987. ISBN-91-506-0623-9. 

Errett Callahan vistades under några månader 
hösten 1984 som gästforskare knuten till forsk
ningsrådsprojektet "Lithic Technology and 
Stone Tool Function in the Stone Age of Cen
tral Sweden" vid Institutionen för arkeologi i 
Uppsala. Under detta korta studie- och arbets-
uppehåll arbetade han med stenartefakterna 
från boplatserna Dammstugan, Hagtorp, Mas-
mo och Oskarshamn. Därtill genomförde han 
en serie experiment för att lära känna de aktuel
la bergarterna och för att pröva och dokumen
tera olika tillslagningstekniker. Kärnorna, av
slagen, flisorna och stenmjölet från dessa expe
riment ligger idag på institutionen i Uppsala 
som ett studiearkiv i prydliga askar med nästan 
läsliga blyertslappar, som refererar till experi
mentförteckningen i bokens Tabk 3. Boken kan 
med fördel läsas tillsammans med detta arkiv. 

Callahans slutprodukt är ett klassificerings
system avsett för Mellansveriges stenålders
boplatser (s. 62): 

The above dassification system complements an ear
lier proposition ventured by Welinder (1977:27-33). 
It is hoped that the present system is both simpler, 
clearer, and more in keeping with current knowledge 
of lithic technology. 

Så är det säkert. Callahan har fångat slagning-
en av sten som en dynamisk process. Där min 
lista över tyner (j Antikvariskt Arkiv 65 1977) a r en 
lista över statiska, i mångt och mycket morfolo
giska typer är Callahans system rutorna i en 
filmrulle, som visar hur ett kvartsblock reduce
ras till avslag och retuscherade redskap (Fig. 
97). 

Kärnan (sid) i systemet är de bipolära kär
norna. I äldre nordisk litteratur figurerar dessa 
som blockskrapor, stötkantflintor och kanske 
som en d d annat. Det var Noel D. Broadbent 
som i Fornvännen 68 för nordisk publik visade de

ras sammanhang med en egen slagteknik. Där
efter urskiljde jag denna teknik konsekvent på 
de mellansvenska mesolitiska boplatserna med 
hjälp av etiketterna "splinter marks" och 
"splintered piéces". Broadbent diskuterade 
tämligen utförligt dessa pjäser som eventuella 
redskap, jag förbigick saken med tystnad, och 
Callahan sätter dem nu på plats som delar från 
en specifik och för de mellansvenska bergarter
na välägnad slagteknik. Detta gör han i anslut
ning till en sofistikerad och för den utanförstå
ende förvirrande, internationell debatt. 

J ag tror dock inte Callahans eleganta schema 
innehåller hela sanningen om tillslagningen 
av kvarts, kvartsit, hälleflinta och flinta på de 
mellansvenska boplatserna. Han antyder själv 
(s. 13): 

His illustrated discussion of the debitage produced 
by nodule smashing, be it bipolär or otherwise, 
makes this one of the most relevant papers for under-
standing Middle Sweden lithic technology beyond 
the level presented herein. 

Termen "nodule smashing" a r en utmärkt be
skrivning av det första intrycket som kvartsen 
från t. ex. Hagtorp ger. Den vidare beskriv
ningen i Lithic Tecknobgy IX:1 av Martin W. Bok-
senbaum, som Callahan hänvisar till i citatet, 
är nyttig läsning. Den kompletterar utmärkt 
hans eget system, som förefaller mig väl elegant 
och regelbundet jämfört med vad som möter i 
lådorna i Statens historiska museums magasin. 
Den kärna som Callahan har tryckt på i sin 
framställning av den bipolära tekniken torde 
vara huvudsakligen slutledet i den totala pro
cessen. För de neolitiska boplatserna gäller för 
övrigt, att mycket av kvartsen som ligger på 
dem kan vara kross avsett att ingå i keramikens 
magring. 

Också mikrospänen är problematiska. Jag 
känner mig fortfarande benägen att tro på vad 
jag skrev 1977 (s. 12): 

He flatly states, "It is impossible to manufacture 
microblades from quartz A due to the quality ol the 
rock" (ibid). This is a curious statement coming 
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from a non-flintknapper. It is one with which I and 
other experienced knappers would completely dis-
agree. . . 

Callahans experiment med mirkospåntillverk-
ning avser uteslutande flinta och obsidian för
utom ett med hälleflinta, om vilket han i Tabk 2 
(s. 68) skriver kort och gott: "microblade at
tempts (reject)". Han diskuterar också mikro-
spåntillverkningen såsom en teknik, som faller 
utanför det processudla schemat för reduction 
av kärnor i bipolär teknik (s. 56—57). Han fö
reslår att i stället för mikrospån har i samman
satta redskap på de mellansvenska boplatserna 
använts små flisor. Tanken är bestickande och 
värd att hålla i minnet vid framtida bruksspår-
analyser, snarare än vid framtida experiment 
som Callahan föreslår. 

Callahan avslutar sin bok med att samman
fatta en rad implikationer för förståelsen av 
mellansvensk stenålder från hans pionjärstu
dier i stenteknologi och med att formulera en 
rad rekommendationer inför framtida studier, 
t. ex. (s. 65): 

Such studies are time-consuming and exhausting, 
especially when the "language" is so illegible as it is 
in Middle Sweden. I suggest that such studies can no 
longer be made in haste or by those untrained in li
thic technology. 

För mig blev läsningen av Errett Callahans 
bok, som så många gånger förr, en påminnelse 
av hur arkeologins gränser ständigt flyttas vid 
inträngande specialiststudier. Boken är både le
vande, inspirerande läsning och avskräckande. 
Var det Euklides, som sade att det finns ingen 
kungsväg till geometrien? Det finns det inte 
längre till den mellansvenska stenåldern heller. 
Nästa steg i arbetet med denna vresiga kvarts 
bör bli refitting av en liten välägnad boplats, men 
en sådan är ännu inte utgrävd. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, S-752 20 Uppsala 

Inlroduksjonen av jordbruk i Norden. Ed. Thorleif 
Sjovold. Det Norske Videnskaps-Akademi. 
Universitetsförlaget. Oslo 1982. 282 s. ISBN 
82-00-09534-7. 

I boken publiceras föredragen vid ett sympo
sium kring jordbrukets introduktion i Norden, 
anordnat av den norska vetenskapsakademien i 
Oslo 1980. Boken innehåller 19 bidrag. 

Bokens innehåll består huvudsakligen av 
parvis arrangerade pollenanalytiska och arkeo
logiska bidrag. Dessa belyser den aktuella kun
skapen om det äldsta jordbruket i olika delar av 
Norden. För Danmarks del kan man säga att 
Troels-Smiths bidrag står för såväl den arkeolo
giska som den pollenanalytiska behandlingen. 
För Östnorges del finns det ett arkeologiskt bi
drag av Mikkdsen och ett pollenanalytiskt bi
drag av Hoeg. För svenska Norrland, ett arkeo
logiskt bidrag av Baudou och ett pollenanaly
tiskt av Engdmark. För Nordnorges del, ett 
arkeologiskt bidrag av O. S. Johanssen och ett 
pollenanalytiskt av Vorren & Nilsén. För Fin

lands del arkeologiska bidrag av Siiriäinen och 
Ca rpdand med var sin artikel om neolitikum 
respektive bronsålder och pollenanalytiska bi
drag av Huttunen, Tolonen och Vuorela. Slutli
gen Östergötland som bara fått ett pollenanaly
tiskt bidrag författat av Göransson och Skåne 
som bara fatt ett arkeologiskt bidrag författat av 
Jennbert . 

Vid sidan av dessa bidrag ingår i publikatio
nen en inledande artikel av Hagen om några av 
de viktigaste teorierna om jordbrukets upp
komst i Västasien samt en översikt över jord
brukets spridningsförlopp i Europa författad av 
Waterbolk. Bägge dessa bidrag är elementärt 
hållna. Slutligen ingår tre mer udda artiklar; 
Stennsberg redogör för försöken med svedjeod-
ling i Draved Skov, Welinder redovisar försök 
med en datorsimulering av pollendiagram och 
Aalto redogör för fynd av makrofossil och pol
len i en åkerhorisont i Finland. 

Trots den i många stycken enhetliga upp
läggningen av publikationen är innehållet hete
rogent. De olika bidragen har inte någon ge-
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mensam frågeställning. Man kan urskilja tre 
centrala problem som berörs: dateringen av det 
äldsta jordbruket i olika delar av Norden, det 
äldsta jordbrukets teknik och förklaringar till 
jordbrukets introduktion i Norden. 

I dagens läge är det pollenanalysen och inte 
arkeologin, som är ledande då det gäller att få 
fram dateringar av jordbrukets äldsta uppträ
dande i ett område. Detta framgår tydligt av 
bidragen i boken. De arkeologiska områdesstu
dierna är inte mycket mer än illustrationer till 
de pollenanalytiska bidragen. 

Helt utan problem är inte dateringen av det 
äldsta jordbruket utifrån pollenanlytiska be
lägg. Många gånger har det erhållits mycket ti
diga dateringar på de äldsta odlingsinslagen i 
pollendiagram. Exempel på sådana tidiga date
ringar är de från sjöarna Ämmern och Vån i 
Östergötland på ca 6150 B.P. respektive ca 6200 
B.P. (okal., Göranssons bidrag s. 99 ff.). Gö
ransson menar att introduktionen av jordbruk 
sker samtidigt över hela Östergötland ca 5150 
B.P. (okal.), vilket betyder att C "-dateringarna 
skulle vara fel och ange en ålder som är 1000 år 
för tidig. Förmodligen står förklaringen att fin
na i att C14-dateringar på gyttjesediment kan 
ge en allt för hög ålder. Detta beror i så fall på att 
oändligt gammalt kol i form av grafit, spolats 
ner från omgivande marker och blandats i sedi
menten. Dessa problem diskuteras inte närma
re i publikationen. 

Ett annat problem med pollenanlyserna be
rörs i Aaltos artikel. I detta fall har en profil ge
nom en åkerhorisont undersökts såväl vad gäl
ler förekomsten av makrofossil som pollen. 
Makrofossilen visar tydliga tecken på att mar
ken uppodlats. Denna uppodling kan inte påvi
sas i pollenanalysen av samma profil. Tvärt 
emot vad som förväntas så minskar andelen ört
pollen i samband med uppodlingen. Uppod
lingen sker ca 3450 B.P. (okal.). Aalto lämnar 
två alternativa förklaringar; att spannmål läm
nar lite pollen på åkrarna eller att det rört sig 
om odling av annat än spannmål (röva?). Ett 
tredje förslag som kan tillfogas är att det kan 
vara en effekt av att pollendiagrammen anger 
procentsatser. Trädens pollenproduktion ökar 
vid röjningar i skogen och detta motverkar en 
ökning av örtpollen. 

Troels-Smiths tolkning av det neolitiska 

jordbrukets teknik i Danmark, innehåller inte 
mycket nytt i jämförelse med hans nu mer än 30 
år gamla ar t ikel ' ' Ertebollekultur — bondekul
t u r " i Aarbeger 1953. En förändring är att han 
nu ser möjligheten att två olika typer av jord
bruk förekommer samtidigt i Danmark under 
tidigneolitisk tid. Dessa bägge typer är de som 
han tidigare såg som en kronologisk sekvens; 
dels permanent odling på små åkrar, lövfodra-
de kreatur på boplatsen; dels nomadiserande 
svedjebönder med kreaturen lösgående på de 
igenväxande svedjorna. Han knyter dessa typer 
av odlingsteknik till grupper med olika kera
mik, något som ter sig tveksamt. Det är nota-
belt att inga av de pollendiagram som han åbe
ropar är C "-daterade. 

Hans Göranssons tolkning förtjänar där
emot uppmärksamhet. Han utgår från i stort 
sett samma pollenanalytiska iakttagelser som 
Troels-Smith, om än från ett annat område. 
Den äldsta fasen i jordbrukets introduktion ser 
han som en brandröjningsfas. Detta underbyg
ger han med att det sker en uppgång i brand-
gynnade växter, främst ormbunkar, och en ök
ning av frekvenserna små träkolspartiklar. Det
ta sker samtidigt med att de första odlings och 
betesindikationerna börjar förekomma. Tan
ken om en inledande ringbarkningsfas, som 
Göransson också framför, är ännu hypotetisk. 
Göransson anvisar dock metoder för hur denna 
hypotes kan testas i framtida undersökningar. 
Stora konsekvenser för tolkningen av hela den 
historiska utvecklingen, får Göranssons om-
tolkning av regenerationsfasen under mellan
neolitikum. Flera tidigare forskare har sett den
na som en nedgångsfas för jordbruket. En ut
veckling som man i Östsverige velat sätta i 
samband med den gropkeramiska kulturens 
uppkomst. Göransson ser istället detta skede 
som etableringen av en ljus och öppen kultur-
betingad skottskog. Genom att träden banda
des och ständigt sköt nya skott ökade deras pol
lenproduktion. Detta ger en skenbar förtätning 
av skogen i pollendiagrammens kurvor. Det 
främsta argumentet för sin uppfattning erhåller 
Göransson i förhållandet att enen, som är ljus-
krävande, ökar sina andelar under regenera
tionsfasen. Skogen var således av en ljus och 
öppen typ. Alvastra pålbyggnad härstammar 
från detta skede och att virket i denna består av 
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skottstammar, underbygger ytterligare Görans
sons hypotes. 

Under senare årtionden har diskussionen 
kring orsakssammanhangen vid jordbrukets 
uppkomst och spridning, varit mycket omfat
tande. Om man väntar sig några nya och spän
nande bidrag till dessa diskussioner, blir man 
besviken på innehållet i den aktuella boken. I 
boken intar försök att förklara jordbrukets 
spridningsförlopp, en mycket tillbakadragen 
plats. Mikkdsens och Jennberts bidrag utgör 
hedervärda undantag. Det förefaller sannolikt 
att detta beror på att man redan vid planering
en av symposiet och vid inbjudan av föredrags

hållare velat undvika bidrag som uppfattades 
som allt för' teoretiska'. Detta har lett till att bo
ken har blivit ointressant. En del av bidragen 
kan ha intresse för den som är specialintresse
rad av ett av de behandlade geografiska områ
dena. För den som är intresserad av jordbru
kets spridning i Norden från en allmännare ut
gångspunkt, finns det däremot inte mycket att 
hämta i boken. 

Per Persson 

Pennygången 12, S-41482 Göteborg 

Fruhe Völker in Mittekuropa. Historiker-Gesell-
schaft der DDR. XII . Tagung der Fachgruppe 
Ur- und Fruhgeschichte vom 8. bis 10. No
vember 1983 in Meiningen. Herausgegeben 
von Fritz Horst und Friedrich Schlette. Akade-
mie-Verlag Berlin 1988. 374 sid., 125 Textabb. 
ISBN 3-05-000373-1. Pris D M 40. 

Föreliggande skrift redovisar en i Meiningen 
hållen konferens med ca 150 deltagare och 25 
föredrag, främst av representanter från D D R 
men även några från Polen, Tjeckoslovakien, 
Rumänien och Västtyskland. Temat var de 
arkeologisk-historiska förhållandena under år
tusendet närmast före vår tideräknings början. 
Denna tid är viktig av olika skäl. Främst tänker 
man väl på järnet, som kom att betyda oerhört 
mycket för samhällets utveckling, men också på 
borganläggningar, rikt utrustade gravar m. m. 
Men det är också en tid, när olika etniska grup
per, kelter och germaner, börjar framträda tyd
ligt i detta område. De olika deltagarna på kon
ferensen, liksom enstaka som ej var närvarande 
men insänt manus, redovisar och diskuterar 
från skilda utgångspunkter en rad problem, 
som rör sig inom den aktuella tidsperioden. 
Alla bidrag kan inte nämnas här, men vissa 
exempel på föredragens innehåll skall ges. 

Den första artikeln är skriven av Friedrich 
Schlette, som ger en översikt över tidiga folk

grupper i Mellaneuropa med uppgifter hämta
de från den antika världen. Han redogör för hur 
'kelter' och 'germaner ' har blivit benämningar 
för stora heterogena folkgrupper efter att tidi
gare endast ha varit namn på enskilda mindre 
stammar. Schlette betonar att arkeologins forsk
ningsuppgifter i detta sammanhang i första 
hand är inriktade på ekonomiska, sociala och 
religiösa frågor men också på etniska problem. 
Man utgår från att laténekulturen, med början 
i hallstattid, har uppburits av keltiska stammar, 
medan den sena jastorfkulturen hör samman 
med germanska stammar. 

Även Fritz Horst utgår i sin artikel från att åt
minstone jastorfkulturens bärare var germa
ner. Hans ambition är att söka klarlägga varför 
och när germanerna börjar framträda som stam
mar med gemensamma karakteristiska känne
tecken. Detta leder honom tillbaka till den yng
re bronsåldern och till studiet av social-ekono-
miska förhållanden. Det framgår då att det 
måste vara fråga om en långvarig process, som 
i hög grad hänger samman med den ekonomis
ka utvecklingen. Först när man fullt ut behärs
kar järnhanteringen under yngre förromersk 
järnålder har germanstammarna fått en egen 
profil. 

Kronologiska problem tas upp till diskussion 
av bl. a. Rosemarie Muller, som koncentrerar 
sig på äldre förromersk järnålder i det nord-
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tyska låglandet. Där har man framför allt stora 
fyndkomplex med slutna fynd och kombina
tionsgrupper att bygga på. Muller redovisar tre 
faser inom brandgravsområdet utifrån olika fi-
bulatyper. 

Karin Peschel berör jastorfkulturens början i 
det västsachsiska höglandet och anger Hallstatt 
D 2 som möjlig tidpunkt. Såväl tidiga germaner 
som keltiska inflytanden norr om Erzgebirge 
behandlas i Hans Kaufmanns föredrag. Intres
sant är också Gisela Gustavs' bidrag, som tar 
upp problem kring vissa särpräglade smycke
former. Det gäller bl. a. nålar med tre plattor, 
som trots sin anmärkningsvärda storlek tolkas 
som dräktnålar, dock främst burna som status
symboler. 

Vapengravar från senlaténe är ämnet för 
Erdmute Schultzes artikel, där det framhålles 
att vapen mot slutet av bronsåldern avtar i gra
varna inom det område, som senare betecknas 
som tillhörande de germanska stammarna i 
Mellaneuropa. Vapen förblir en sällsynthet 
ända fram till senlaténe. Först i det sista för
kristna århundradet kommer vapengravarna 
tillbaka. Författaren frågar då om detta har inre 
orsaker eller om inflytande utifrån har spelat en 
avgörande roll. Troligen hänger uppkomsten av 
denna utrustning ihop med en utveckling inom 
samhället, som i sin tur har påverkats från kel
tisk sida, det sistnämnda överraskande nog från 
östligt område. 

Ett i nutida arkeologi aktuellt tema är kvin
nans ställning i samhället, som behandlas av 
Heinz Griinert i en översiktlig uppsats. Det gäl
ler här vilken betydelse kvinnan har haft i kel
tiska resp. germanska samhällen. Han påpekar 
att ämnet ingalunda är nytt, eftersom arkeolo
giskt orienterade filologer sedan länge sysslat 
med sådana frågor. Men det är förvisso ett om
råde, där åtskillig forskning måste utföras ut
ifrån nya och mera precisa frågeställningar. 
Griinert går inte djupare in på problematiken 
utan gör sin redovisning utifrån tre traditionel
la aspekter: kvinnans arbetsuppgifter i produk
tionen och hennes funktion som mor, hennes 
plats i familj och samhälle samt i kult och religi
on. Självfallet är detta grundläggande frågor, 
som man kan bearbeta med olika teoretiska och 
metodiska tillvägagångssätt. 

Griinert understryker att kvinnans arbets
uppgifter är avgörande för hennes rang i sam
hället, men han påpekar också att det med 
ganska få undantag är svårt att få otvetydiga ar
keologiska belägg för varierad kvinnlig verk
samhet. Han påtalar, liksom Christian Muller i 
sin artikel, att medellivslängden bland vissa 
germanska stammar, beträffande vilka man har 
tillräckligt goda undersökningar, inte var mer 
än 30—35 år och att kvinnorna knappast till
hörde det äldre skiktet. Barnadödligheten var 
också hög. Genom sina bestämda och betydel
sefulla arbetsuppgifter hade kvinnan frihet och 
likaberättigande, men förändringarna i pro
duktionsunderlaget och den ekonomiska ut
vecklingen medförde successiva försämringar. 

Förutom ytterligare en rad arkeologisk
historiska artiklar ingår flera, som behandlar 
samma tema från språkvetenskaplig och från 
naturvetenskaplig sida (det sistnämnda under
sökning av skelettmaterial m. m.). Mera all
mänt uttrycker sig Ronald Lötzsch om vad som 
kräves för att man skall kunna tala om ett nytt 
folk, medan Gerhard Schlimpert nämner någ
ra förslaviska namn i DDR, som kan vara ger
manska eller från en äldre tid. 

Mötet i Meiningen gav många forskare från 
framför allt DDR tillfälle att lägga fram egna 
resultat resp. få ett givande meningsutbyte med 
kolleger, insatta i frågor kring kelter och germa
ner. Givetvis kan ett så stort tema inte belysas 
allsidigt på en konferens med enbart denna 
sammansättning på deltagarna. En betydligt 
större geografisk bredd hade varit önskvärd, 
vilket dock förutsatt ett fåtal representanter 
från varje land för att ändå hålla konferensen 
inom en rimlig ram. Denna synpunkt förringar 
naturligtvis inte Meiningen-mötets betydelse. 
Många bidrag har inte blott åtskillig kunskap 
att förmedla utan innebär även en inspiration 
för läsarna att genom nya analyser försöka 
tränga djupare in i problemen. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

vid Lunds universitet 
Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 
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Joseph Bergmann, Ein Gräberfekl der jungeren 
Bronze- und älteren Eisenzeit bei Vollmarshausen, 
Kr. Kassel. Zur Struktur und Geschkhte einer vorge-
schkhtlkhen Gemeinschaft im Spkgel ihres Gräberfekks. 
Med bidrag av Alfred Czarnetski och Ilse Ös
terberg. Kassder Beiträge zur Vor- und Friih
geschichte. Bd 5. N. G. Elwert Verlag, Mar
burg. 1982. Textdel: 479 sid., bilddel: 326 sid. 
32 avbildningar, 28 tabeller, 326 planscher och 
6 bilagor. ISBN 3-7708-0720-0. Pris D M 240. 

Joseph Bergmann disputerade nästan trettio
årig år 1941 i lärdomsstaden Marburg på av
handlingen Dk Luneburgische Bronzezeit. Sedan 
drogs han in i kriget och hamnade i krigsfång
enskap. Är 1951 kom han till Hessisches Lan
desmuseum i Kassel. Som chef för dess förhis
toriska avdelning var han där verksam till sin 
pensionering. 

Under åren har han publicerat åtskilliga 
större och mindre arbeten. Främst har han in
tresserat sig för bronsålder och äldre järnålder. 
I Dk ältere Bronzezeit Nordwestdeutschbnds (1970) 
och mer detaljerat i ett bidrag till åttonde 
UlSPP-kongressen i Belgrad 1973, har han 
markerat sin vetenskapliga profil. Han tar kraf
tigt avstånd från Kossinna, vars metoder för 
etnisk och historisk tolkning han anser helt 
ohållbara. Han menar ändå att arkeologi måste 
arbeta med etniska frågor och kunna svara på 
frågeställningar av historisk art. Han vänder sig 
också mot en då defensiv tysk efterkrigsarkeo-
logi, begränsad till beskrivande kulturhistoria. 
Bergmann är klart intressserad av relationer 
mellan föremål och människor och mellan 
människor samt hur sådana förändras. Hans 
målsättning ligger långt över Kossinnas karte
ring av folk. Målet, menar han, kan nås dels ge
nom studier av lämningars funktion för sin tids 
människor, dels av social organisation hos vår 
tids lågtekniska samhällen. Han beskriver sin 
metod som funktionalistisk, och tolkningen av 
etnisk och historisk art. I Belgradföredraget har 
han en vision av att det kan bli möjligt att skriva 
de europeiska bronsåldersstammarnas histo
ria. Den optimismen har senare dämpats. I ar
betet med gravfältet vid Vollmarshausen be
handlar han traditionens sociala funktion, fak
torer bakom anammandet av nyheter, variation 
i seder och bruk, samt social organisation, så 

som t. ex. sådant utspelar sig bland en fler-
familjsgemenskap under mer än fem århundra
den av urnefälttid och hallstattid. 

Vollmarshausen ligger i ett lätt kuperat om
råde strax sydost om Kassel, något tiotal mil sö
der om den region, där de mellantyska bergen 
sänker sig mot slätten i norr. Floden Fulda fly
ter genom området och ansluter norrut till 
Weser. Flera vägar leder sedan gammalt mot 
nordväst och sydost, däribland Breiter Weg, 
kanske med förhistoriskt ursprung, som drar 
förbi helt nära gravfältet. Att kontakten även i 
förhistorisk tid varit livlig med andra områden 
och vanor understryks av de skiftande influen
serna i fyndmaterialet. 

Gravfaltet låg en gång väl synligt på krönet 
av en sandhöjd. Eftersom det helt saknade yttre 
markeringar, blev det känt genom sandtäkt. 
Arkeologiska undersökningar bedrevs av mu
seet parallellt med takten under flera år på fem
tiotalet. Eftersom fornlämningen föreföll väl 
bevarad och inga större undersökningar av 
gravfält från övergångsskedet mellan brons-
och järnålder bedrivits i Hessen, skisserades ett 
omfattande projekt. Detta syftade till total
undersökning och detaljerad analys, även med 
naturvetenskapliga metoder. Fältarbetet avslu
tades under sextiotalets första hälft. Därefter 
följde laborativt arbete, sammanställningar 
och förberedelse för publikation. Bergmann 
har hela tiden lett arbetet. Många andra har va
rit verksamma: arkeologistuderande, olika spe
cialister och grovarbetare. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft har bidragit med ekono
miskt stöd. 

På det ca 20000 m2 stora utgrävningsområ
det fanns över 300 anläggningar, varav ca 250 
gravar. Dessutom fanns 45 som rituella anlägg
ningar tolkade gropar, samt keramikskärvor 
utan direkt anknytning till konstruktion. En 
bålplats för likbränning påträffades också. 
Strax intill fanns även ett litet, illa skadat, grav
fält, men från äldsta laténetid. Kronologin har 
varit viktig för tolkningen. Bergmann väljer att 
använda Miiller-Karpes periodsystem, trots att 
detta i detaljer kanske inte är helt applicerbart 
för regionen. Den tidigaste graven anlades un
der per Ha A 2, de sista under Ha D. Repeti
tionsvis kan påminnas om att Ha A och B om
fattar urnefaltkultur under sen bronsålder, dvs 
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motsvarande större delen av Montelius' per III 
samt IV och V. Ha C och D innefattar hallstatt
kultur med begynnande järnålder, och motsva
rar i tid Montelius per VI samt järnålderns 
första början i Sydskandinavien. O m en årtals
datering kan vågas, omspänner gravfaltet tiden 
ca 1100 till 580 f. Kr. 

C14 kunde användas i minimal omfattning. 
Kronologin för gravfaltet är därmed helt typ-
baserad. De få C "-värdena ansluter dock väl 
till typernas periodplacering. Bronsföremål fö
rekommer under gravfältets äldre använd
ningstid och medger då ganska precisa period
dateringar. Senare måste kronologin vila på ke
ramikformernas skiftningar. Detta ger mindre 
exakthet, då en del typer har längre använd
ningstid än andra. Järnföremål förekommer 
inte i gravarna, trots att de sannolikt varit i an
vändning under gravfältets hallstattid. 

Olika gravformer förekommer, två huvud
grupper avtecknar sig. Den ena består av mer 
än meterlånga nedgrävningar, med eller utan 
stenkonstruktion. Till gruppen hör även run
dade gropar. De brända benen ligger strödda i 
graven. Bronsföremål och bikärl förekommer. 
Bergmann anser att denna grupp har bakgrund 
i bronsålderns höggravsmiljö och kallar anlägg
ningarna "traditionsgravar". Den andra grup
pen består av urnegravar, där ett eller flera bi
kärl förekommer. I de äldre finns bronsföre
mål, däremot inte i de yngre. Bergmann tolkar 
införandet av urnegravar som uttryck för bryt
ning med gammal tradition steg för steg. Båda 
gravgrupperna används parallellt till en början. 
Det förefaller som om traditionsgravarna länge 
fått behålla en gravfri zon omkring sig. Först så 
småningom placeras urnegravar även där. 
Zonen skulle då motsvara bronsåldershögarnas 
yttre gräns och även häri uttrycks således tradi
tionens roll. 

Så enkelt var det dock inte att de äldsta gra
varna så småningom efterträddes av senare i 
allt vidare områden av gravfaltet. Däremot 
kunde i den skenbara oordningen urskiljas 
grupper av gravar, skilda genom smala, nästan 
gravfria zoner. Därför indelar Bergmann grav
faltet i delområden och antar att varje område 
använts av en enskild familj. Sex sådana områ
den kunde ses. Sex familjer har således enats 
om ett gemensamt gravfält. I ett område, Väst, 

fanns en dubbelgrav för en man i fyrtio—fem
tioårsåldern och en kvinna i tjugo—trettioårs
åldern. Graven tillhör sen per Ha A 2 och är 
den äldsta på gravfaltet. Den tolkas därför som 
grundargrav, den som invigde gravfaltet. Nå
gon generation därefter tillkomer de olika fa
miljerna, den sista under HaB. Alla gravformer 
finns i samtliga delområden, men i varierande 
frekvenser. Bergmann tolkar detta så att famil
jerna hade skilda traditioner. Område Väst be
håller en särprägel gentemot de övriga då man 
helst begraver efter gammal tradition, även om 
man snabbt kan tillåta nymodig urnegrav. Den 
gravfältsgrundande familjen är således mer 
traditionsbunden än de andra. Grundargraven 
får behålla en fri zon runtom. Bålplatsen ligger 
endast ca trettio meter väster om graven. 

Omkring fyrahundra år senare bryter en 
familj sig ur gemenskapen. Vid slutet av Ha D 
bryter de kvarvarande tre familjerna slutgiltigt 
med uråldrig sedvana, däribland de som an
vände område Väst. Ett annat gravfält anläggs 
i närheten under Laténe A. 

De osteologiska analyserna visar att män 
dominerar i traditionsgravarna, medan kvin
nor och barn ofta begravts i urnegravar. Dub
belgravar finns bland både traditionsgravar och 
urnegravar och kombinationerna avseende 
ålder och kön är flera. Eftersom vuxen man 
ibland begravts tillsammans med ett barn anser 
Bergmann att dubbelbegravningen mer har 
kulturell än biologisk bakgrund. Medellivs
längden var inte hög. Få överlevde fyrtioårsål
dern och barnadödligheten var betydande. 
Några hade karies, en del hade andra åkom
mor. Kanske varje familj omfattade 4—7 perso
ner. Den sammantagna populationen bestod 
då av drygt trettio individer under gravfältets 
maximala användning. 

Några boplatser som kan belysa frågor kring 
bebyggelsens struktur finns inte kända i regio
nen, såväl enkelgård som samlad by kan tänkas. 
Aven om en del djurben finns i gravarna kan 
därifrån inte sägas mycket om djurhållningens 
art eller andra näringskällor. Artefakterna an
tyder en del sociala skillnader mellan männi
skor. Bergmann gör dock ingen större affär av 
detta, men han kan tänka sig att några kan ha 
haft särskild funktion inom religionsutövning 
eller magi. 
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Både traditionsgravarnas bikärl och urne
gravarna har tagits upp i block och förts in för 
laboraliv undersökning. Många kärl var natur
ligtvis bräckta under årtusendens tyngd, men 
även andra skador kunde ses. Med förvåning 
såg man att flera kärl hade brutits upp; ett, 
någon gång två, hål fanns vid kärlets mynning 
eller sida. Ibland fanns motsvarande skärva 
kvar på plats, stundom saknades den eller låg 
nere i kärlet. Någon gång satt en skärva från ett 
helt annat kärl så att den täppte till hålet. 
Bergmann kan inte finna någon bättre tolkning 
än att urnan vid ett eller flera tillfällen grävts 
fram ur marken och att man har gjort ett hål i 
den för att föra in livsmedel, således en form av 
matoffer. Torkade lämningar av organisk mas
sa fanns i flera kärl, stundom blandade med be
nen. Ibland hade man fyllt på offret ovanifrån, 
efter det att täckhällen dragits åt sidan, någon 
gång helt generöst ända upp till urnekanten. I 
bikärlen fanns också organiska lämningar, 
ibland skiktade, vilket antyder upprepad påfyll
ning. Bikärl kan mycket väl ha placerats i urnan 
efter begravning och i samband med matoffer. 
Till saken hör också att många traditionsgravar 
med stenkonstruktion hade egendomliga ska
dor. Stenarna föreföll rubbade ur läge och åver
kan syntes även på deras bikärl. 

Bergmann menar att matofferseden har bak
grund i äldre tid, i bronsålderns höggravsmiljö. 
Seden fortlevde därefter, även om man övergått 
till urnegrav. Så framstår två traditioner av oli
ka varaktighet, offertradition och begrav
ningstradition, men matoffertraditionen är 
starkast. Dess särart betonas även av att den 
tillämpats med olika intensitet, starkast under 
Ha B. Matoffertraditionen visar också att lik-
bränningsprincipen inte alls medför att de döda 
abstraheras till hinsides själar. De är, fastän 
döda och kremeradc, kroppsligen närvarande, 
och uppskattar mat och dryck i sina efterkom
mandes goda sällskap. 

I hur stor omfattning denna matoffertradi-
tion tillämpats i Europa är svårt att säga, efter
som oändligt många gravkärl grävts fram utan 
tanke på sådana iakttagelser. På detta gravfält 
började den tillämpas strax efter den första be
gravningen, under Ha A 2/B 1, dit de första ska
dade urnorna daterats. Seden är då inte bero
ende av husurnor. Sådana är något senare på 

Italiska halvön och flera hundra år senare på 
mellantyska gravfält. Kanske husurnorna är en 
i pre-urban, mediterran miljö uppkommen, 
raffinerad variation på ett gammalt och utbrett 
tema. 

Över hela gravfältet finns gropar med kera
mikskärvor, men utan ben. Anläggningarna 
tolkas som uttryck för rituella handlingar med 
anknytning till äldre gravar. Groparna anläggs 
ofta under gravfältets sena tid och efter det att 
matofferritualen haft sin största betydelse. Här 
antyds två olika former av förfäderskult. 

Under början av sjätte århundradet bryts 
banden med det gamla. Familjernas gemen
skap kanske består, men ingår i nya och andra 
sammanhang. Ett nytt gravfält invigs i när
heten, men några få laténeskärvor på det gamla 
gravfaltet symboliserar kanske ett band mellan 
gammalt och nytt. 

Kanske hå rde två främmande skelettgravar
na av thuringen-typ, som anlades under grav
fältets senaste tid och i område Väst, något med 
en ny tid att göra. Sådana gravar förekommer 
på sina håll, inte bara i Thuringen, och då i små 
grupper, ofta lite för sig själva. Om man på de 
sedan bronsålder kontinuerligt använda grav
falten, såsom det vid Vollmarshausen, undvi
ker att lägga järnföremål i gravarna, finns såda
na däremot i de särpräglade skelettgravarna av 
thiiringen-typ. Detta behöver inte betyda att 
järnet introduceras av dessa människor, men de 
kanske ändå hade en särskild betydelse i ett 
nyare samhälle. 

Bergmanns verk är detaljerat och storslaget. 
Aven de minsta, till synes mest oväsentliga de
taljer har iakttagits. Publikationen är systema
tiskt disponerad och det är lätt att orientera 
mellan anläggningsbeskrivning, bild, tabell 
och diskussion. Resonemanget dras ihop till 
sammanfattningar efter varje avsnitt. Den slut
liga sammanfattningen har översatts till eng
elska. 

Visst kan den bärande konstruktionens håll
barhet prövas. Hur distinkt kan de olika grav-
faltsddarna skiljas från varandra, så som de 
framträder på gravfältsplanen? Kan inte den 
påstådda särprägeln för område Väst vara sken
bar? De mest omfattande skadorna från sand-
täkten drabbade ju just detta område. Varför 
har Bergmann bundit sig till tolkningen 'kärn-
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familj'? En detaljerad tidsbestämning av an
läggningarna är grundläggande för tolkningar
na, men hur precist kan samtidighet och olikti-
dighet bedömas efter enbart periodbestämning 
av föremål? Hade andra strukturer på grav
fältet framträtt om datorbaserade likhetsanaly
ser genomförts? 

Visst kan man granska tolkningens art. Är 
den mer historisk och specifik än antropologisk 
och generell? I första hand beskriver ju Berg
mann ett historiskt förlopp, men de centrala be
greppen är familj, samverkan och tradition. 
Tolkningen kunde säkert ha förts upp till ett 
mer generellt giltigt plan. I grunden positivist 
har Bergmann ändå ofta, fastän inte helt tyd
ligt, formulerat flera hypoteser, som prövas mot 
materialet. 

Arbetet med Vollmarshausen har fortgått 
under en tid, då den internationella arkeologi
ska gemenskapen genomgått många fruktbä
rande kriser. Historiskt materialistiskt synsätt, 
"New Archaeology" och traditionell positi

vism har brutits mot varandra. Av allt detta 
märks föga i Bergmanns verk. Dock är hans for
mulering av år 1973 intressant, dvs. att hans 
metod är funktionalistisk och tolkningen av 
historisk och etnisk art. Med detta visar han en 
öppenhet för vad som då var centralt i mer ge
nerella diskussioner. Han kan därmed uppfat
tas som en ganska typisk representant för en ny-
orienterande tysk arkeologi. Han har gjort upp 
med arvet från Kossinna och med fast förank
ring i högklassig materialbearbetning sträcker 
han sig mot nya mål för tolkning utan att därför 
kasta sig in i halsbrytande saltomortaler. 

Bergmann framstår som en intressant fors-
karkaraktär. Man har mycket att lära av hans 
kunskap och följer honom gärna i hans idérika 
diskussioner. 

Eva Bergström 
Institutionen för arkeologi, 

Göteborgs universitet 
Box 2133, S-403 13 Göteborg 

Marcus Junkelmann, Dk Legionen des Augustus. 
Der römische Sokkt im archäologischen Experiment. 
Kulturgeschichte der Antiken Weit, Band 33. 
Verlag Philipp von Zabern. Mainz 1986. 313 s., 
ISBN 3-8053-0886-8. Pris DM 49.80. 

Härom året firades staden Augsburgs 2000-
årsjubileum. Stadens rötter, ansåg jubileums-
kommittén, fanns i händelserna kring Drusus 
och Tiberius fälttåg omkring Kristi födelse. I 
jubileumsarrangemangen ingick ett festligt till 
vissa stycken dråpligt experiment. En grupp 
om åtta man marscherade, utrustade som ro
merska legionärer, över Alperna från Verona 
till Augsburg. Initiativtagaren och ledaren av 
marschen, Dr. Phil. Marcus Junkelmann, har 
publicerat experimentet i boken Dk Legbnen des 
Augustus, en diger volym på över 300 tätskrivna 
och rikt illustrerade sidor. Experimentet be
skrivs i inledningskapitlet. Resten av boken in

nehåller en uttömande närmast heltäckande 
beskrivning av den romerska legionen under 
äldre kejsartid. 

Experimentörernas utrustning tillverkades i 
England och Tyskland till en kostnad av närma
re 300 000 DM. Varje utrustningsdetalj var 
noga rekonstruerad efter arkeologiska fynd. 
Gruppen bestod av en centurion (författaren 
själv), en signifer (fanbärare), en cornucen (spel) 
och ett par milues gregorii (meniga soldater). I 
marschen deltog även ett par mulåsnor med 
skötare. Mulorna var Nato-mulor, vilket skapa
de stora problem då marschvägen var avsedd 
att gå genom det neutrala Österrike. Den totala 
marschsträckan, Verona—Augsburg, var ca 50 
mil. Fälttåget inleddes i Rom med en stilenlig 
krigsförklaring helt efter romersk ritual. En 
lans slungades rituellt till ljudet av klingande la
tinsk oration och bröl ur horn. Skådespelet för
tjuste och förskräckte de förbipasserande. Där-
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efter vidtog den bistra verkligheten, själva fot
marschen, som genomfördes i omväxlande 
hetta och köld. Under marschen studerades och 
prövades alla dess beståndsdelar som förslit
ning av caligae (marschskor), sätt att bära utrust
ningen, matlagning m. m. Gruppen prövade 
även på lägerslagning med tält, skansarbeten 
och vapenfaktning. Allt detta finns noga beskri
vet och kommenterat av Junkelmann och de öv
riga deltagarna i marschen. Författaren fram
håller att det är marschen i sin helhet som är det 
väsentliga i experimentet och inte endast själva 
förflyttningen. Han är vidare medveten om ex
perimentresultatens användbarhet i tolknings
hänseende och deras begränsning. 

Efter att ha presenterat experimentet över
går författaren i de följande kapitlen till att be
skriva legionen. Redogörelsen interfolieras av 
de egna praktiska erfarenheterna. Legionens 
organisation och indelning beskrivs och jäm
förs på ett föredömligt och lättfattligt sätt med 
moderna förhållanden. Legionens numerär 
uppgick till 4 5 0 0 - 6 0 0 0 stridande. Till detta 
kom, vilket ofta glöms 1 000 man icke stridan
de, vilka tjänstgjorde i underhållsfunktioner. 
Legionen motsvaras idag av en division (i Sve
rige brigad). Den delades in i 10 cohorter (ba
taljoner) med 480 man i varje. Cohortens un
deravdelningar var 3 maniplar som i sin tur var 
och en var delad i 2 centurior. Den sist nämnda 
enheten, centurian (kompani) bestod av 80 
man. Varje centuria var indelad i 8 contuberni-
or (grupper) med 8 man i varje. 

Legionen anfördes av en tegatus tegionis (gene
ral). Till sitt förfogande hade denne en legions
stab med ett antal militärtribuneroch enpraefec-
tus castrorum (lägerchef) alla med generals rang. 
Dessa stabsofficerare erhöll sina tjänster allt 
efter klasstillhörighet, senatorsklass och riddar-
stånd. Tjänsten, som varade ett par år var en 
del av deras ämbetskarriär. Det övriga befälet 
gick den långa vägen från värvad soldat (värv
ningstid 16—20—25 år) till centurion (kapten). 
Trots att klasskillnaden var stor fanns det möj
lighet till ståndscirkulation. En centurion kun
de genom tapperhet och duglighet bli primus 
pilus, den främste av legionens 60 centurioner. 
Graden är närmast jämförbar med en nutida 
överstes. Utnämningen till primus pilus inne
bar ett ekonomiskt tillskott som automatiskt 

medförde inträde i riddarståndet. Tack vare 
detta blev det möjligt att avsluta karriären som 
praefectus castrorum. 

Den romerska armén, exercitus (flera legioner) 
räknade när den var som störst en halv miljon 
man. Detta är den största armé som existerat i 
Europa fram till Napoleonkrigen då väldiga 
värnpliktsarméer sattes upp. Exercitus är den 
största värvade armén någonsin. Jag anser att 
författaren här har tappat en mycket viktig po
äng. Det kan konstateras att arméerna under 
historisk tid både på fältfot och kasernerade el
ler kantonerade (civilkvarter) förlorade fler i 
döda genom sjukdomar än av kulor och värj-
stick på slagfälten. Visserligen ger oss författa
ren en god inblick i den rikliga hälsosamma kost 
som bestods de romerska legionärerna men 
kopplingen mellan hygien, kost och sjukvård 
saknas. Det var dessa tre företeelser som gjorde 
det möjligt för romarna att hålla en så stor stå
ende armé. 

En armés operationsförmåga avgörs av hur 
väl underhållsorganisationen fungerar. Förfat
taren gör här en rad intressanta konstateran
den. Legionärernas burna fältranson varade i 
tre dagar. Till detta åtgick bl. a. 21 ton brödsäd 
per legion, vilket innebär en skörd från en åker
areal av 3000 ha. För att kunna föra fram den 
nya ransonen till en armé på ett par legioner un
der framryckning fordrades en enorm tran
sportapparat och nya befästa etappläger. Ope
rationsradien var alltså begränsad till tre dagars 
marsch eller 10—15 mil. Därefter fick man vän
ta tills underhållet var reorganiserat. Fanns flo
der i operationsområdet följde framryckningen 
dessa för att underlätta underhållstransporter
na. 

Under fälttågen bivackerade legionerna i be
fästa läger. Legionens minsta enhet contuber-
nian (gruppen) hade ett 3 x 3 m stort ryggåstält, 
papilio, vilket bars klövjat på en åsna. Till ett tält 
gick det åt 36 kalvskinn eller 72 getskinn. För en 
legion var alltså behovet 21600 kalv- eller 
43 200 getskinn till manskapstält. För hela exer
citus om ca 30 legioner behövdes 648000 kalv-
d ier 1296000 getskinn. Vi kan m. a. o. kon
statera att den nordiske järnåldersbonden 
knappast torde ha haft avsättningssvårigheter 
för läderprodukter på den romerska markna
den. 
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Författaren ägnar stort utrymme åt vapnen 
alltifrån angreppsvapnen som pugb (dolken), 
gbdius (svärdet) pilum (kastspjutet) till skydds
vapnen som cassis (hjälmen) brka (pansaret) och 
scutum (skölden). Scutum användes även som 
angreppsvapen. Legionärerna slog och tryckte 
på med skölden under inbrytningsskedet i stri
den. Flera exempel på vapnens funktion och le
gionens kampteknik finns i texten och diskute
ras mot bakgrund av experimenten. Josephus 
Flavius' beskrivning av legionärernas burna 
utrustning, som är allmänt vedertagen, visade 
sig vara omöjlig att bära. Det blev för tungt. 

Fältarbetena, pionjärtjänsten, får även de ett 
stort utrymme. I mitt tycke är kapitlet visserli
gen faktarikt men lite fantasilöst. Det var ge
nom pionjärarbeten, med hacka och spade, 
som imperiet erövrades och försvarades. Käll
materialet är rikt på skriftliga primär- och se
kundärkällor som Polybios' text över belägring
en av Numantia, Caesars beskrivning av 
circum- och contravallationsarbetena vid Ale-
sia samt Hyginus Gromaticus och Vegetius 
handböcker i krigskonst. Texterna komplette
ras av bildmaterial som exv. från Trajanusko-
lonnen. Det arkeologiska materialet är även det 
rikt. Både Numantia och Alesia har undersökts 
genom arkeologiska utgrävningar. Skanstyg är 
vanliga fynd från Hadrianus ' vall i England och 
från kastellen i Tyskland. Ämnesområdet går 
utmärkt väl att behandla med analysteckningar 
och fantasieggande textcitat. 

Ett sista ämnesområde som kan vara av in
tresse att ta upp här är fälttecknen. De var tre 
till antalet, aquib (legionsörnen), signum (co-

hortfälttecknet) och vexillum (ryttar-, auxiliar-
och veteranstandaret). Legionärerna svor sacra-
mentum (faned) och leddes med signaler i fält 
från fälttecknen. Horn och trumpetsignaler 
från cornu och tubken kompletterade signalgiv-
ningen på slagfältet. I lägret förvarades fält
tecknen i en fanhelgedom, där de dyrkades. Le-
gionsörnen var smyckad med symbolbilder 
knutna till kejsaren, vilket ofta innebar djur
framställningar. Den Juliska ättens djurtecken 
var tjuren, deras anmoders, Venus tecken. Har 
kanske bronstjuren från Resmo på Öland något 
med detta att göra och hur är det med "korp-
standaren" i den fornordiska litteraturen? Är 
dessa romerska arv? 

Fänikor, fanor och standar från historisk tid 
är direkta arvtagare till de romerska faltteck-
nens funktion med närmast sakral innebörd. 
Fanforskning kallas för övrigt vexillologi. 

Författaren avslutar boken med ett rikt utfor
mat glossarium, där den roligaste delen är de 
romerska kommandoorden som exv. "gbdbs 
stringite = gevär u t " (med gevär avses ursprung
ligen sidovapen, blankvapen). En mycket inne
hållsrik litteraturförteckning finns dessutom, 
uppdelad i olika ämnesområden. 

Junkelmanns Dk Legionen des Augustus är en 
skrift som bör läsas av den klassiske arkeologen 
och av den nordiske arkeologen med inriktning 
på romersk järnålder samt av historiker med 
militärhistoria som specialintresse. 

Box 14095 

Johan Engström 
Armémuseum, 

S-10441 Stockholm 
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Military Equipment and the identily of Roman Soldkrs. 
Proceedings of the Fourth Roman Military 
Equipment Conference. Ed. J. C. Coulston. 
BAR International Series 394, 341 s. Oxford 
1988. ISBN 0-36054-508-3. Pris £ 20. 

Inom arkeologin kan man ibland stöta på axi
om som inte direkt kan beläggas i det faktiska 
källmaterialet. Ett exempel är den allmänt häv
dade tesen, att nordbor under romersk järn
ålder och folkvandringstid begav sig ner till de 
romerska provinserna och tjänstgjorde i de där 
stationerade arméerna. Ämnet har ju förövrigt 
behandlats nyligen i denna tidskrift av Gad 
Rausing som i sin tankeväckande artikel 1987 s. 
126 f. försökt omtolka några av de mest allmänt 
förekommande romerska importföremålen i 
Skandinavien, och istället för att se dem som 
import i traditionell bemärkelse uppfattat dem 
som en form av romerska dona militarb, romer
ska förtjänsttecken för visad tapperhet i fält. 
Tanken har heller inte varit främmande för 
andra, men då har dona identifierats i smycke
materialet. 

Ämnet har dock en mera komplex natur än 
vad man först kan tyckas tro. I de romerska lit
terära källorna finns nämligen inga som helst 
uppgifter om, att folkstammar som bott i Skan
dinavien under den aktuella tiden verkligen 
blev romerska soldater, trots att det ofta före
kommer, att folkslag och stammar preciseras. 
Det är därför i det arkeologiska materialet från 
Skandinavien som bevis för tesen måste sökas 
och det är därför inte utan intresse som man tar 
del av de föreläsningar som hölls vid den fjärde 
Roman Military Equipment konferensen vars tema 
just var att söka den romerske soldatens identi
tet bakom det arkeologiska källmaterialet. Ty
värr måste man dock genast konstatera, att en
dast ett fåtal av de avhållna föredragen har rele
vans för skandinaviska förhållanden, men detta 
till trots innehåller den digra publikationen fle
ra betydelsefulla arbeten som kan komma att 
bli till stor nytta. Inte minst gäller detta då man 
bland mindre föremål skall söka spåra romer
ska influenser eller då man vill söka insätta vårt 
eget material i ett romerskt perspektiv. 

Den inledande uppsatsen är författad av J. C. 
Coulston och bär titeln "Three legionaries at 
Croy Hill". Utgångspunkten är en stenrelief, 

förmodligen ursprungligen avsedd som grav-
stele, som påträffats vid det romerska fortet 
Croy Hill längs den Antoninska vallen i norra 
England. Framförallt uppehåller sig Coulston 
vid den utrustning som männen bär, vari ingår 
bl. a. svagt välvda, rektangulära sköldar, spjut 
samt en hjälm. En mycket detaljerad analys av 
dessa föremålsformer mynnar ut i en diskus
sion om hur legionärer kan urskiljas från 
auxilia-soldater, vari framhålls att viss utrust
ning såsom brka segmenlata och pilum traditio
nellt anses vara förbehållna legionärerna. 
Coulston påvisar emellertid genom en genom
gång av material från fort som på goda grunder 
kan tillskrivas auxilia-förband, att legionärut
rustning även förekommer där. Orsaken till 
detta, menar Coulston, kan vara, att man i un
dantagsfall tillät auxilia-soldater att bära ut
rustning som i vanliga fall tillhörde legionärer
na, men det kan även bero på, att legionärer va
rit stationerade i dessa fort under en längre eller 
kortare tid. 

Problemen kring brka segmentala upptar även 
nästföljande uppsats, författad av A. G. Poul-
ter. Uppsatsen är främst inriktad på att presen
tera ett rekonstruktionsförsök av en brka segmen
lata som framkommit vid Newstead, men Poul-
ter diskuterar även fortets datering och 
bemanning. 

C. von Drid-Murray argumenterar i sitt bi
drag för att ovala sköldar var vanliga inom den 
romerska armén, trots att man på samtida av
bildningar, t. ex. Trajanus-kolonnen, enbart 
återfinner rektangulära. Antagandet om de 
ovala sköldarnas allmänna förekomst baserar 
sig på en analys av bevarade sköldöverdrag av 
läder, och bland dessa är den ovala formen van
ligast. 

Som ett av publikationens viktigare bidrag 
får man se M. C. Bishops uppsats "Cavalry 
equipment of the Roman army in the first cen
tury A. D.". Bishop använder sig av den klassis
ka arkeologins traditionella kombination av 
källmaterial: avbildningar och arkeologiska 
fynd. De bevarade avbildningarna ägnas stort 
utrymme, men han varnar, liksom von Drid-
Murray, för att allt för okritiskt använda sig av 
dem. Han belyser förhållandet med hjälp av 
Trajanus-kolonnen. Mästarna bakom detta 
monument visar sig vara föga förtrogna med de 

Fornvännen »4 (!»»») 



Recensioner 175 

faktiska förhållandena, något som inte minst 
framgår av deras ryttaravbildningar. Istället för 
att avbilda verkligt stridsmunderade hästar har 
dessa givits en utrustning som de endast bar i 
samband med parader och liknande. Mera för
ankrade i verkligheten menar Bishop att grav
stenarna är, och då dessa ofta uppvisar en förvå
nansvärt stor detaljrikedom baserar han myc
ket av sin diskussion på dem. Bland de ryttar-
framställningar han berör märks även Gun-
destrup-kitteln, men tyvärr tillåter inte utrym
met att en diskussion förs ora kittelns prove
niens och datering. Kanske hade en sådan kun
nat ge ökad förståelse för det Irakiska draget i 
det romerska rytteriet som han längre fram på
visar. En mera nyanserad bild av inspirations
källan till mycket i hästmunderingen hade kan
ske även blivit resultatet. Nu ser han istället kit
teln som en keltisk produkt, och ursprunget ger 
honom ännu ett stöd för den keltiska påverkan 
som han spårar. Denna ses bl. a. i de mycket 
vanliga lunula-formiga hängena och i den mest 
förekommande sadeltypen. 

Orsaken till att det romerska rytteriet kom 
att få en omisskännlig keltisk prägel berodde 
på, att keltiskt (och germanskt!) rytteri rekryte
rades redan under Caesars fälttåg i republikens 
slutskede. Under principatet kom dock denna 
keltiska dominans delvis att luckras upp genom 
bl. a. Irakiska inslag. 

Av största intresse är emellertid Bishops ana
lys av de skilda föremålsformer som ingår i häs
tens utrustning. Att de avbildas, om än i sche
matisk form, kommer att göra denna uppsats 
till en viktig uppslagsände då man söker här
leda enskilda föremålsformer. Inte minst med 
de danska, och även de fåtaliga svenska, offer
fynden i minnet nickar man ofta igenkännande 
inför flera av typerna. Detta gäller t. ex. phale-
ra-plattorna, där Bishop mera i förbifarten på
pekar att det är mycket ovanligt att dessa kom
binerades med silver- eller guldbleck vilket ju är 
fallet för några av Vimose-plattorna. Han ser 
de plattor som han känner till med denna dekor 
som härrörande från en officers utrustning, 
men kan man inte lika väl tänka sig att det rör 
sig om den typ av phalerae som delades ut som 
dona militarb? 

Nästföljande uppsats tar upp en förbisedd 
fyndgrupp till behandling: småfynden från 

torn längs Hadrianus ' vall. L. Allason-Jones 
ger genom sin analys ett intressant spektrum 
över de skilda föremålstyper den enskilde sol
daten kan förväntas (och inte förväntas) använ
da i sin dagliga tjänst. Fyndmaterialet består i 
huvudsak av järn- och bronsföremål med klar 
anknytning till tornens militära funktion. Men 
bland dessa föremål finns även sådana med en 
omisskänlig "civil" prägel. Detta gäller inte 
minst fyra fibulor med emaljinläggningar, var
av en i form av ett djur i språng. Allason-Jones' 
slutsats blir, att soldaterna kombinerade "civi
l a" och "mil i tära" föremålstyper till funktio
nella kombinationer. Detta saknar inte intresse 
då man i Norden skall söka identifiera individer 
som kan ha tjänstgjort som exv. soldater i de ro
merska hjälptrupperna. Dessa tilläts att strida i 
egna "uniformer" och med egna vapen, och att 
urskilja dem i det arkeologiska materialet är 
därför behäftat med stora svårigheter. Kanske 
man därför skall vara mer öppen för enskilda 
" u d d a " importföremål i vapengravar än vad 
man är idag, möjligen är det det enda sättet på 
vilket vi kan urskilja dessa hemvända soldater. 

Av mera marginellt intresse är N. P. Wicken-
dens uppsats om några bronsföremål från Eng
land, framkomna vid grävningar i området 
kring en romersk civilas. 

I den mycket omfattande uppsats som avslu
tar publikationen, och som går under titeln 
" T h e fabrkae: state arms factories of the Låter 
Roman Empire ' ' behandlar S. James det statli
ga monopolet på bl. a. vapentillverkning som 
infördes under Diodetianus ' regeringstid. En
ligt Notitb Dignitatum, en av de främsta källorna 
avseende dessafabrkae, fanns vid 400-talets bör
jan ca 35 sådana i det romerska riket, 15 i den 
östra rikshalvan och 20 i den västra. Viss spe
cialisering tycks ha förekommit, således fanns i 
de västliga riksdelarna^zÄwac- som helt inriktat 
sig på bågar, pilspetsar eller sköldar. I öster 
tycks inte denna specialisering ha existerat, 
utan de enskildafabrkae tillverkade alla typer av 
vapen. Fördelningen av fabrkae följde strategi
ska och administrativa mönster, och de placera
des naturligtvis där behovet var som störst, i an
slutning till de stridande förbanden. Men de 
var även väl inordnade i det nya administrativa 
system som infördes under Diodetianus och 
som uppdelade de gamla provinserna i mindre 
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enheter, de s. k. dioceserna. Två fabrkae per en
het tycks vara regel, och i allmänhet återfanns 
de i centralorter där kommunikationerna var 
goda. Stundtals fick emellertid tillgången på rå
varor, exv. järn, helt styra lokaliseringen. Ur
sprunget för dessa statliga fabrkae söker James 
dels inom armén själv, som till viss del varit 
självförsörjande vad beträffar vapen och utrust
ning, dels i privata verkstäder. Genom den eko
nomiska kris som riket upplevde under 200-
talets slut skulle de privata verkstäderna i allt 
högre grad ha slagits ut, och monopolisering 
och statligt övertagande blev en förutsättning 
för att armén skulle kunna försörjas med ut
rustning. Centraliseringen medförde ju även, 
att den kejserliga kontrollen över vapenfabrika
tionen stärktes, en inte helt oviktig faktor i det 
då oroliga romerska riket. 

Införandet av fabrkae innebar att arméns ut
rustning genomgick vissa förändringar, och 
James illustrerar detta med ett mycket välfun-
net exempel: hjälmarna. I de privata, mindre 
verkstäderna, kunde hantverkaren lägga ner 
tid på att skapa vapen vilkas kvalitet och estetis
ka värden sattes högt. Hjälmarna utgjordes av 
mästerverk, som satte hantverkarens yrkes
skicklighet på svåra prov. I fabrkae däremot, där 
uppsatta produktionsmål måste uppnås, ratio
naliserades hjälmtillverkningen radikalt. Istäl
let för att bygga upp hjälmkalotten av ett stycke 
sattes den samman av flera, och såväl näck- som 
kindskydd genomgick en förändring. Det är ju 
denna hjälmtyp man möts av i bl. a. de upp
ländska båtgravarna, och det är fascinerande 
att tänka sig att de fått sitt utseende till följd av 
ett förstatligande, där hantverkarna tvingats ge 
avkall på kvalitet för att höja kvantiteten. 

Enligt de skriftliga källorna iortlever fabrkae i 

de östra riksdelarna in i den bysantinska perio
den. I väst däremot har de inte överlevt det väst-
romerska rikets undergång, även om en form av 
statlig vapenindustri tycks ha förekommit där 
in i 500-talet, dvs. efter det att östgoterna över
tagit makten. 

Orsaken till att fabrkae till slut även överges i 
öst söker James i en omorganisation av härvä
sendet, där den enskilde soldaten själv bekosta
de och anskaffade sin utrustning. Något behov 
av en centralt kontrollerad tillverkning förelåg 
därmed inte, och systemet kunde gå i graven. 

Tyvärr diskuterar James inte mera ingående 
fabrkenses, dvs. de till fabrkae knutna hantverkar
na. Han ägnar dem i och för sig ett eget kapitel, 
men någon mer djuplodande analys rör det sig 
inte om. Intressant är dock att konstatera, att 
dessa hantverkare var fria medborgare, med re
lativt hög status. Yrket gick ofta i arv från far till 
son, och i princip var detta enda sättet för enfab-
rkensis att göra sig fri från sitt yrke. Trots att han 
var fri bands han genom lagstiftningen vid sitt 
arbete som en i det närmaste livegen. 

Vad man kanske som nordist främst saknar i 
James ' analys är en diskussion om nationalite
ten på dessa hantverkare. Rekryterades folk 
från utomromerskt område, och i sådana fall 
varifrån? Fanns andra hantverkare än just fabri-
censes i fabrikerna? Vi vet ju att hjälmarna i 
Skandinavien bitvis in i minsta detalj kopierats 
efter romerska förlagor, och man frågar sig om 
nordiska hantverkare varit verksamma i romer
ska fabrkae, eller om de haft romerska hjälmar 
som förebild då de tillverkat sina hjälmar? Den 
höga grad av överensstämmelse som finns anty
der nästan att förstnämnda tes är riktig. 

Kent Andersson 

Lindsay Allason-Jones. Ear-Rings in Roman Brit
ain. BAR British Series 201. 154 + 24 s. Oxford 
1989. ISBN 0-86054-605-5. Pris £ 16. 

Lindsay Allason-Jones har genom sin studie 
Ear-Rings in Roman Britain försökt kasta ljus över 
en så gott som fullständigt försummad föremåls
kategori i det romartida materialet i England: 

örhängen. En äldre forskartradition har slentri
anmässigt gjort gällande, att sådana smycken 
är ytterst ovanliga i den forna romerska provin
sen, men Allason-Jones visar, att så ingalunda 
är fallet. Genom ett omfattande insamlingsar
bete, synligt inte minst i det tack hon riktar till 
museer som varit henne behjälpliga, har hon 
lyckats visa, att örhängen är relativt frekventa 
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och förtecknar i sin digra katalog 600 fynd som 
format grunden för hennes analys. 

I materialpublikationer av den här typen är 
man van, att författarna väljer en traditionell 
disposition, som ger läsaren en möjlighet att 
sakta men säkert bekanta sig med materialet. 
Ofta förs man över en inledande forsknings
historisk översikt fram till författarens egna 
analyser. Allason-Jones väljer en något mer 
okonventionell uppställning, där läsaren på ett 
ganska abrupt sätt genast konfronteras med 
materialet i form av ett typologiseringsförslag. 
J a g tror personligen att framställningen hade 
vunnit åtskilligt på en annorlunda disposition. 
Framförallt hade en sådan underlättat för den, 
som inte kan förväntas besitta specialkunska
per i detta kanske något perifera ämne. En brist 
ser jag även i författarinnans allt för stora iver 
att genast ge sig i kast med detaljer medan läsa
ren lämnas ovetande om mera generella ten
denser i materialet. Detta upplevs gärna som en 
smula frustrerande och man har därför bitvis 
svårt att följa med i den diskussion som förs. 

Örhängena indelas av Allason-Jones i 18 skil
da huvudtyper. Några av dem har även under
typer eller varianter. Typerna behandlas och 
beskrivs individuellt, men tyvärr är inte samtli
ga undertyper, ja inte ens alla huvudtyper, av
bildade vilket ibland kan försvåra eller fördunk
la identifikationerna. Författarinnans goda 
materialkunskap löper som en röd tråd genom 
denna framställning och ofta låter hon typbe
skrivningarna mynna ut i intressanta och ge
nomtänkta diskussioner kring exempelvis fram
ställningstekniska aspekter eller rent kulturhi
storiska utblickar. Sistnämnda skänker typbe
skrivningarna en ökad läsvärdhet och lättar 
även upp en diskussion som skulle ha kunnat bli 
långrandig. 

Avsnittet om örhängenas historia koncentre
ras framförallt på att insätta smyckegruppen i 
ett brittiskt och ett romerskt perspektiv. På ett 
naturligt sätt kommer då en av kärnfrågorna in: 
kronologin. Eftersom örhängen av enklare typ, 
framförallt örringar av skilda slag, förekommer 
i England långt före den romerska erövringen 
finns många fallgropar som måste manövreras 
förbi, vilket även författarinnan lyckas med. 
Den historiska exposén är späckad med excer-
peringar ur den klassiska litteraturen vilket gör 

den till en stimulerande kulturhistorisk läsning. 
Vid sidan av de i dessa sammanhang ständigt 
återkommande författarna, t. ex. Plinius eller 
Isidorus, har Allason-Jones lyft fram en annan 
källa som man kanske är lite ovan att möta i ett 
sådant här sammanhang: Gamla Testamentet. 
Man är dock tacksam att så sker, för i de texter 
som anförs finns flera värdefulla notiser, bl. a. 
om örhängen som amuletter och sociala sym
boler. Förmodligen skulle man ur Gamla Testa
mentets böcker kunna utvinna mycket sådan 
information om texterna lästes med en arkeo
logs ögon. 

Inom ramen för historieavsnittet diskuteras 
även dem som bar örhängen. Hos romarna och 
förmodligen då även hos de starkt romanisera-
de britterna, var örhängen förbehållna kvin
nor. I övriga Europa och i Asien bars örhängen 
eller örringar av såväl kvinnor som män. För ro
marna var detta emellertid helt otänkbart och 
flera romerska författares förakt för de effeme-
niserade grekiska ynglingar som (likt dagens!) 
bar ringar i öronen citeras. Mot denna bak
grund är det märkligt, att flera av de örhängen 
som Allason-Jones lyckats spåra upp framkom
mit i militära sammanhang, främst då natur
ligtvis i de romerska forten och lägren längs 
Hadrianus ' vall i norra England. Hon söker 
förklara förhållandet med, att en del kvinnor, 
t. ex. de högre officerarnas hustrur, kan ha 
uppehållit sig längre eller kortare tid i lägren, 
men lämnar möjligheten öppen, att auxilia-
soldaterna bibehållit sina inhemska bruk och 
fortsatt att bära örhängen på det sätt som de var 
vana vid. 

Avsnitten om tillverkning och verkstäder tyc
ker jag även är mycket intressant läsning. Det 
visar den moderna föremålsforskningens strä
van efter att söka nya mål och att med detaljera
de analyser förankra det arkeologiska materia
let i den förhistoriska eller historiska verklighe
ten. Inte minst gäller detta analysen av fili-
grantråd. Även om den inte är så djuplodande 
som man kanske kunde önska beläggs flera skil
da framställningssätt. Uppenbarligen har fili-
grantråd tillverkats enligt flera olika metoder, 
bl. a. genom att tunna guldband rullats sam
man och sedan hamrats till önskad tjocklek. 
Men säkra belägg för att s. k. draginstrument 
använts finns även. I Skandinavien är vid unge-
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fär samma tid endast förstnämnda teknik känd 
så vitt vi vet och det är därför intressant att dra
gen tråd alltså finns så pass nära som i England. 
Intressant, men en smula förvånande, tycker 
jag även det är då författarinnan slår fast, att de 
romersk-brittiska guldsmederna inte behärska
de granulationstekniken, trots att den var all
mänt utbredd i såväl det romerska riket som i 
Barbarikum. An märkligare är detta faktum då 
man beaktar, att all romersk smyckekonst (och 
inte bara den) upplevde en stark orientalisering 
från och med 200-talets begynnelse som bl. a. 
gav sig till känna genom ett ökat inslag av po
lykroma effekter men även genom en förkärlek 
för filigran och granulation. Den östliga orien
teringen spårar för övrigt Allason-Jones i andra 
detaljer i materialet, men granulationstekniken 
har man alltså inte anammat i romarrikets väst
ligaste utpost. 

Vad man möjligen saknar i avsnittet om verk
städer är, att resultaten från den framställ
ningstekniska analysen inte förs in i diskussio
nen. Verkstadsattribuering med utgångspunkt 
i tekniska skillnader är en fullt användbar me
tod vilket jag själv visat genom analyser av fili-
granmaterial från Öland och Gotland. Det 
hade varit intressant att se huruvida likartade 
tendenser gör sig gällande i det brittiska mate
rialet, som ju tillkommit under helt andra för
hållanden än det skandinaviska. Nu inskränker 
sig Allason-Jones i allt för hög grad till att iden
tifiera verkstäder på impressionistisk grund, 
där yttre likhet görs synonymt med en verkstad. 
Detta är lite olyckligt, speciellt som det uppen
barligen föreligger möjligheter till bl. a. puns-

identitetsanalyser. En sådan hade kanske kun
nat bringa klarhet i de samband som nu tycks 
föreligga i materialet. 

Avslutningsvis känner jag mig även föranlå
ten att rikta några kritiska anmärkningar mot 
bokens yttre utförande. Som vanligt hos böcker 
publicerade i BAR-serien lämnar pappers- och 
bildkvaliten en del övrigt att önska, men det är 
något som man börjat vänja sig vid och som 
man kan acceptera. Däremot tycker jag inte att 
detta faktum förklarar den stundtals oproffesio-
nella layout som präglar delar av bildmateria
let. Inte minst gäller detta utbredningskartorna 
som kunde ha gjorts betydligt bättre och mer 
instruktiva. Troligen hade de även vunnit åt
skilligt på att återges i en annan skala. Även de 
teckningar som skall illustrera de enskilda smyc
kena har ibland en allt för schematisk karaktär 
för att de till fullo skall fylla sin uppgift. En an
nan rent bagatellartad anmärkning gäller litte
raturlistan. Författarinnan hänvisar ofta i tex
ten till Marshall 1969. I hopp om att finna ett 
relativt nyutkommet standardverk om romers
ka smycken söker man sig till litteraturlistan 
och finner, till sin stora förvåning, att hon an
vänt sig av en nyutgåva av den klassiska Catalo
gue ofthejewelkry, Greek, Etruscan, and Roman, in the 
Departments of Antkjuitks, British Museum utgiven 
första gången redan 1911 utan att ange att det 
rör sig om ett nytryck. Lite slarvigt må en puri
tan tycka. 

Kent Andersson 
Riksantikvarieämbetet UV 

Östra Ågatan 95, S-753 22 Uppsala 

Erik Nylén & Jan Peder Lamm. Stones, Ships and 
Symbols. The Picture Stones of Gotland from 
the Viking Age and Before. Gidlunds. Stock
holm 1988. 210 s. Pris kr 135:—. 

This book is the long-awaited extended English 
translation of Erik Nylén's Bddstenar of 1978, a 
book which listed and discussed the Iron Age 
"picture stones" of Gotland. The first 157 

pages of the present volume are a literal transla
tion of that book, brilliantly reviewed by Arne 
Emil Christensen in the Fornvännen 1979. 

It is interesting to note how many " n e w " 
stones have been found in the last fifteen years. 
Thus the catalogue up to, and induding, 1975 
comprised 378 items. The number of actual 
stones was slightly greater, 400, since each 
number comprised a "monument" , which in 
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some cases consisted of two or more stones. The 
years 1976—1979 added another 17 catalogue 
numbers, (379—395), representing as many 
stones, and the years 1980—1984 added another 
45 numbers, (396—440), representing 46 stones. 
Appendix 3 lists another 2 numbers, (441 — 
442), representing 2 stones. When the book 
went to print a total of 465 decorated stones 
were known on Gotland. It should be men
tioned, and we most gratefully acknowledge, 
that we owe about one half of the stones dis
covered since 1976 to the efforts of the German 
scholar Beata Böttger Niedenzu. Her effort is 
properly recognized and honoured! 

It has long been assumed that the stones were 
set up to commemorate dead men and their 
deeds, and that the pictures on the stones are 
not merdy ornamental but carry definite mes-
sages. Many of these pictures illustrate episodes 
of sagas and myths which have survived. We 
may assume that many of those which we can
not interpret refer to löst sagas. It seems that the 
episodes were chosen to illustrate some charac
teristic or achievement of the dead man, a par-
able easily understood by his contemporaries. 

One of the most common of the symbols 
shown on the stones is the "spiral whirl". It 
mostly appears alone but on some stones it 
quite evidently represents a shield, although 
the boss is either not shown or reduced to a very 
minor circle in the centre of the shield. How
ever, the same holds true in the case of the 
shields carried by Justinian's guardsmen, in 
the mosaics in San Vitale, Ravenna. Quite 
often the edges of the picture-stone shields are 
bordered by short " r a y s " or protuberances 
which have been difficult to explain. 

Since the laminated wood of the shields was 
sensitive to moisture I suggest that, like the Ro
man soldier, the Scandinavian dark-age war
rior normally carried his shield in a decorated 
shidd-cover of leather, with the same "heral
d i c " design or pattern as that of the shield, one 
which completely covered the boss but on which 
this was shown as a small circle, or which had a 
central hole for the spike of the boss. The 
" r a y s " or protuberances around the edge 
probably represent the bows or buckles with 
which the shidd-cover was tied close. 

The whirl designs are all different, and we 

may assume that each man had his own, to 
identify him on the battle-fidd and, after death, 
to identify and commemorate the individual to 
whose memory the stone was raised, just as, 
much låter, did the funeral coats-of-arms hung 
in the churches. 

Another common representation is that of 
the mounted dead warrior being greeted at the 
gates of Valhalla by a woman, a Valkyrie, who 
offers him a horn of refreshing mead. Can the 
design have been inspired by Roman med
allions of the type issued to commemorate Con-
stantius Caesar's delivery of London from Ca-
rausius and Allectus, where a (kneding) woman 
with raised hands greets Caesar on horseback, 
or by Roman coins with the mounted Emperor 
and Victoria? (Cf. Marsden, P. Roman London, 
London 1980, p. 166.) 

Another design directly borrowed from the 
Roman world are the dolphins (e.g. Havor II) 
which have the same function on the Gotland 
stones as in the Roman mosaics, where they are 
symbols of death. We must remember that not 
only were those Gotlanders who had travelled 
south as merchants or mercenaries familiar 
with Roman art but also those who had stayed 
at home, but who had regularly handled Ro
man coins and probably also seen imported Ro
man textiles! 

The ship shown on so many stones is prob
ably that in which the defunct sailed to the other 
world. The ship was a religious symbol already 
in the Bronze Age and was låter the special 
attribute of that goddess to whom Tacitus re
ferred as " Is is" , "whose symbol is a light 
galley". 

It is sometimes difficult not to see the stones, 
or at least the early stones, as representing the 
back of the dead man's high seat över which has 
been draped his embroidered cloak and upon 
which, sometimes, hängs his shield. 

On p. 98 it is stated that " the Norsemen seem 
not to have ridden on horse-back until the end 
of the Bronze Age. . . The riders seat was firm 
and sure: the legs stretched forwards and the 
upper part of the body leaning backwards. This 
is the natural position for a bareback rider. . ." 
The låter statements is definitdy wrong. With 
that kind of a seat you cannot use your knees or 
your legs. This kind of seat is only possible if 
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you use a Roman-type saddle where you are 
supported by the back pommel and keep your 
balance with your knees beneath the horns of 
the front pommel. (See: Conolly, P. The Ro
man Saddle. In Roman Military Equipment. M. 
Dawson Ed. BAR International Series, 336, 
Oxford, 1987. Plate II.) (We call this type of 
saddle ' ' Roman' ' , since it is known to have been 
used by the Roman cavalry, but it was also used 
by the Parthians. We do not know when or 
where it was invented.) 

Although there are no traces of bits or any 
other type of harness dating from before the late 
Bronze Age there is some evidence of horses 
having been bred in Seandinavia already in the 
late Neolithie If so, we should reconsider the 
"boat-axes". Their weight and balance, as well 
as their shaft diameter, closely correspond to 
that of the polo-dubs still used at Gilgit and in 
neighbouring areas — and anyone who has ever 
watched polo being played there will immedi-
a tdy have realized that polo is nothing but 
battle-practice with long-shafted light "boat-
axes". Side-piecesofcurb bits have been found, 
dating from the late Bronze Age. Evidently the 
Norsemen of the fifth and sixth centuries. A.D. 
rode with curb bits and Roman saddles and 
those of the sixth and seventh centuries B.C 
bareback, with curb bits. It is not impossible 
that late-neolithic Norsemen rode into battle 
bareback, with snaffles and brandishing long-
shafted battle-axes. 

Some concepts appear to be of old standing. 
Thus the decoration of the vertieal sides of Ha
vor II (no. 97) call to mind the metaphor of 
"white(-maned) horses", that which we use 
whenever we speak of the wind-whipped sea, 
that sea in which the Roman dolphins cavort 
which signify death and those porpoises which, 
until less than a century ago, were so important 
to the economy of Scanian and Gotland hunters 
and fishermen. 

The pictures on the stones Austers I, (no. 
126) and Martebo, illustrate Sigurd's battle 
with the dragon. I cannot help wondering 
whether this may not reflect the memory of 
great-grandfather (or some relation even more 
distant) once having seen a Roman testudo 
going into action — nothing would be more like 
a centipede dragon! 

For reasons of typology it had long been as
sumed that the earliest stones date from the Sth 
century. In 1979, this was finally confirmed by 
a find from Uddvide in Grötlingbo. (Cat. no. 
380.) The first stones were raised before the 
Western Empire collapsed, at a time when the 
Scandinavians had a long tradition of trade and 
war with the Romans in the West — and pro
bably also in the East. 

Today, these magnificent monuments are ra-
pidly destroyed by acid rain, a blight which will 
grow even worse with the conversion from nu
clear power to power generated with fossil fuels. 
Let us hope that all the stones will be properly 
preserved and protected before it is too late. In 
Rome and in Athens the classical marble sculp
tures are already largely destroyed. The Got
land stones will experience the same fäte if left 
unprotected (and this holds true for the marvel-
lous medieval church sculptures as well). The 
time is rapidly running out! Castings should be 
prepared immediatdy! 

It is interesting to note that many of the 
picture-stones known have been found in se
condary positions, having been used as build
ing material in churches — as have many rune
stones in mainland Sweden. There seems not to 
have been any attempt to differentiate between 
Christian and pagan stones, probably because 
most of the picture-stones were pagan whereas 
the mainland rune-stones are mostly marked 
with a cross or other Christian device. Thus, in 
Uppsala cathédral the four central pillars stånd 
on four large Christian rune-stones. 

Nylén suggests that the medieval church-
builders incorporated the old monuments deli
berately, not to desecrate them but to honour 
the ancestors commemorated by the stones. In 
support of this he quotes the picture-stone from 
Sproge, once raised by pagans in memory of a 
pagan. In the early Middle Ages it was recut 
into a piscina, in a way which left the inscription 
and the greater part of the decoration intact. 
Nylén suggests that the Christian descendants 
of the commemorated man may have hoped 
that the use of this stone in the service of the 
church might shorten the dead man's sufferings 
in Purgatory, and that this might also be the 
reason why so many stones were used as buil
ding material in churches, in one case (no. 396,) 
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even as an altar table. If you could not bury the 
physical remains of the ancestor in the holy 
building you could at least bury the immortal 
memory. . . ."one thing I know that never dies, 
a dead hero's fame. . ." 

In mainland Sweden many runestones have 
been used in bridges — and building a bridge 
was almost as meritorious as building a church! 

Certainly, the picturestones are flat, and thus 
eminently suitable as flagstones in churches, 
but it is striking how many of them have been 
found in the choirs, in the close vicinity of, or 
even in front of, the main altars, in the very 
place where only the most deserving local mag-
nates might have hoped to be buried! The traces 
of wear on stone no. 440, which now lies behind 
the altar i Väte church, prove that it originally 
lay in a very much more exposed spöt — per
haps in the floor of an earlier stave-church? 

A new chapter in this book is that describing 
the building af a Gotland trading vessel and the 
practical test carried out. Nylén argues that 
Gotland merchantmen can not have been very 
large since the main trade-routes were up the 
large rivers in the east, where the ships often 
had to be dragged över dry land, but they must 
also have been big enough to cross the Baltic. 
Actually, most summers it does not take a very 
large vessel to cross the Baltic, but when the 
weather does get rough, the Baltic, with its 
short, high, steep waves, can be dangerous in
deed. So probably the sea-going ships were big 
enough to be able to stånd fairly rough weather 
— and to carry a crew large enough to be able 
to beat off an average pirate. Nylén's recon
struction of the rig, with a fairly low and broad 
square sail, is interesting indeed. He admits 
that it is difficult to tack with it but even in re

cent times the big square-riggers did not tack 
when it could be avoided — they veered. Sailing 
from the Baltic to the mouth of the Neva a Got
land skipper would have followed the Finnish 
coast, where the day-breeze is from the south-
west and the distribution of finds containing 
eastern objects proves that, when returning, he 
followed the Estonian coast, where the day-
breeze is from the east. 

By now everybody knows how Nylén and his 
crew proved his case by taking the good ship 
"Krampmacken" , a reproduction of an llth-
century Gotland ship, by river to the Black Sea 
and to Miklagård. Still I can not help wonder-
ing whether the average merchant did not leave 
his sea-going ship at Staraja Ladoga or some 
other harbour-town, there to build or buy 
lighter vessels, similar to those river-boats used 
in Norrland to this very day, exchanging these 
for sea-going vessels when reaching the Black 
Sea or the Caspian. Some day we shall perhaps 
find a Viking-age town near the mouth of the 
Dnjepr or the Dnjestr or even in the old Volga 
delta? Shall we also find shipyards there? 

Stones, Ships and Symbols is an eminently read-
able book on an elusive subject, where new ma
terial is constantly added. It should be compul-
sory reading for every archaeologist, every art 
historian, every student of the history of reli
gions and every ethnographer. Every reader 
will realize that new evidence keeps coming to 
light and he should thus keep buying and rea
ding the new editions of this book as they are 
published, as we hope they shall be! 

Gad Rausing. 
78 Addison Road 

London W14 SED, England 
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Corpus Nummorum Saeculorum IX—XI qui in Suecb 
reperti sunt. Catalogue of Coins from the Viking Age 

found in Sweden. 3. Skåne. 4 Magbrp—Ystad. Ed. 
Brita Malmer, Lars O. Lagerqvist. Coop. Inger 
Hammarberg, Gert Hatz, Vera Hatz, Bengt E. 
Hoven, Kenneth Jonsson m. fl. Stockholm, 
Kungl. Myntkabinettet & Numismatiska Insti
tutionen. 1987. 250 s., 18 pl. Pris kr 2 6 0 : - . 

Det store corpusvaerk över Vikingetidens mönt
fund fra Sverige horer til vor generations vig-
tigste numismatiske frembringdser. Det befaes-
ter Stockholms rolle som centrum for studiet af 
Nordeuropas vikingetidsnumismatik, og det er 
et uvurderligt vaerktoj for enhver forsker, der vil 
beskaeftige sig med Nordeuropas montvaesen fra 
800-tallet til ca. 1150. Dette bor gentages hver 
gäng et nyt bind er kommet, således også ved 
fremkomsten af dette bind, det andet udkomne 
af den skånske raekke, som omfatter de skånske 
sogne fra M og alfabetet ud. 

Når raekkefolgen er brudt her, således at Skå
ne 2 og 3 mangler, skyldes det delvis det gåde-
fulde "Everlöf-fund", som er placeret under 
Skåne med findested ukendt. Dette fund, som 
fremkom — angivdigt fra private gemmer — 
omkr. 1981, er tilsyndadende af ukendt oprin
delse. Det er i privat eje i Everlöv, og uanset det 
med sine fordobig 912 monter er det störste 
fund i bindet, er det åbenbart ikke helt veldoku-
menteret. 

Der har nylig her i Fornvännen (Birgitta 
Hårdh, " K a n man äga en vikingatidskatt?" 
1988 s. 57—58) vaeret rejst kritik af den antikva
riske behandling af fundet — eller måske snare
re af de manglende juridiske muligheder, og 
undertegnede skal kun fra dansk hold supplere 
med, at krav om aflevering af fund som Danefae 
aldrig foraeldes efter dansk ret, hvilket lejlig-
hedsvis også demonstreres i praksis. Ved gen-
nemgang af auktionskataloger er undertegnede 
blevet klar över, at man i Sverige kan unddrage 
sig de pligter man har, hvis man finder en skat 
i jorden, blöt den bliver gemt hen tilstraekkdig 
läng tid, derefter kan man selv eller efterkom-
merne indkassere en gevinst. Er det egentlig en 
holdbar ordning set fra et antikvarisk syns
punkt? 

Mens vi er ved "Everlöf-fundet", så kan den 
forsigtige datering undre. Fundet dateres til 

Knud den Store (1018—35), men kun Knuds 
förste type fra Lund er repraesenteret. Bearbej-
deren (Brita Malmer) har dog andetsteds (On 
the Danish Coinage of Cnut, Hauberg type 1, 
Nordisk Numismatisk Unbns Medlemsbbd 1986, s. 
219—222) antydet en datering ret taet på 1018. 
Artiklen, der nys er naevnt, er ikke nået med i 
litteraturfortegnelsen, men det ville ikke have 
skadet, hvis muligheden for den ret praecise da
tering var blevet antydet mere klart, f. eks. ved 
at skrive t. p. q. som i tidligere bind. "Everlöf-
fundet" ville folgdig dateres til "efter 1018". 
Men måske er dette blöt et sporgsmål om re-
daktiond praksis? 

Skånes historie er delt mellem Danmark og 
Sverige, og det kan gore en d d af det senere 
montmateriale vanskdigt håndterbart fra 
Stockholm. Der er et par smuttere, hvor man 
ikke har laet medtaget danske bidrag til diskus
sionen (se Gert Posselts anmelddse i NNUM 
1988, s. 117 og en diskussion af Oveholm-
fundet, sammesteds s. 78—79). Hvis man hav
de benyttet Georg Galsters artikel "Montfun-
det fra Lund 1915 og Oluf Hungers og Erik Eje-
gods monter" (Nordisk Numismatisk Årsskrift 1968, 
s. 33—77) ville det have stået klart, at der var en 
mulighed for at identificere monterne i de 
ukendte fund "Skåne S I X " og " S X " . Oluf 
Hungers monter er så sjaeldne, at man ud fra 
Haubergs forholdsvis praecise oplysninger med 
rimelig sikkerhed kan identificere dem med 
monter i Haubergs privatsamling, kobt for han 
blev museumsmand, men nu i Den kgl. Mont-
og Medaillesamling i Köbenhavn (cf. P Hau
bergs Samling. . ., Mentauktbn, Kbhvn. 1929, nr. 
1259-1261). 

Kritikken kan synes at gå på petitesser, men 
i et så fremragende vaerk er der kun petitesser at 
gå efter. 

Man må onske redaktion og medarbejdere 
god vind til fortsaettdsen og beundre deres evne 
og villighed til på enhver made at investere 
deres kraefter — også i benyttdse af det nyeste 
tekniske udstyr — således at resultatet bliver 
det ypperste, man kan nå i vor tid. 

Jergen Steen Jensen 
Den kongelige Mont- og Medaillesamling 
Nationalmuseet, Frederiksholms kanal 12 

DK-1220 Köbenhavn K 
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Wikinger und Sbwen. Zur Fruhgeschkhte der Ostseevöl-
ker. Joachim Herrman (Ed.). Karl Wachholtz 
Verlag, Neumunster i samarbete med 
Akademie-Verlag Berlin, 1982. 376 s. ISBN 3 
529 01826 0. Rysk utgåva: Sbvmne i Skandinavy, 
ed. E. A. MePnikova. Moskva Progress, 1986. 
416 s. 

Under de senaste årtiondena har man blivit allt 
mer på det klara med att även den södra stran
den av Östersjön har en intressant historia un
der vikingatiden. Det är främst slaviska och bal
tiska folk som finns här, fördelade på ett stort 
antal stammar, alla med ett större stamcentrum 
och med ett stort antal mindre borg- och byan-
läggningar. Särskilt dessa stamcentra utveckla
des tidigt till tätorter/städer jämförbara med 
Hedeby och Birka med omfattande hantverk 
och handel och med olika typer av institutioner 
som borg och tempel. Den moderna stadsar
keologien har därför fått ett betydande jämfö
relsematerial från detta område. 

Inte minst polska och östtyska forskare har 
varit aktiva inom detta forskningsområde. En 
av dessa, direktören för den östtyska veten
skapsakademiens Zentralinstitut fiir Alte Ge
schichte und Arcbäologie professor Joachim 
Herrmann har nu samlat en grupp forskare 
från hela det baltiska området till en publika
tion kring vikingatiden runt Östersjön. Han 
har också själv sammanställt det inledande 
sammanfattande avsnittet om ca 140 sidor och 
skrivit ett särskilt avsnitt om de Ostersjöan-
knutna stammarna inom DDR:s område. För 
de övriga regionala avsnitten om ca 140 sidor 
har ett antal forskare från de skandinaviska län
derna samt från Sovjetunionen och Polen med

verkat. Det svenska avsnittet har författats av 
Wilhelm Holmqvist och Erik Nylén. 

För läsare inom det skandinaviska området 
innehåller avsnitten om Danmark, Sverige och 
Finland naturligtvis inte något nytt. Man kan 
dessutom fråga sig i en del fall om den här givna 
bilden är rimligt avvägd. Betydelsefulla är där
emot Herrmanns eget inledningskapitel och 
framför allt de två av B. A. Rybakov och V. V. 
Sedov, båda från Vetenskapsakademien i Mosk
va, skrivna avsnitten om det baltiska området 
och Novgorod. Dessa sammanställningar är 
viktiga utgångspunkter för fortsatt forskning 
och förståelse av det komplicerade arkeologiska 
och historiska mönstret i området. De kan re
kommenderas som en lättläst och informativ 
introduktion till den omfattande lokala veten
skapliga litteraturen kring dessa frågor. Tyvärr 
har man dock valt att använda en karta med 
Katarina den storas nya stadsplan från 1700-
talet för Novgorod i stället för en plan över den 
medeltida staden. Kart- och bildmaterialet är i 
övrigt mycket informativt. 

Det kan slutligen påpekas att det finns en 
rysk översättning av detta arbete, Sbvmne i Skan
dinavy. Den har redigerats av E. A. Mefnikova, 
känd som specialist på de i Sovjetunionen på
träffade runinskrifterna, främst en rad nyfynd 
från stadsgrävningar. Vidare har ett särskilt ka
pitel om Ryssland och varjagerna, Rus ' i Väria-
gi, ca 100 sidor, tillagts, författat av A. N. Kir
picnikov, I. V. Dubov och G. V. Lebedev, alla 
från de olika arkeologiska institutionerna i Le
ningrad. Denna översikt är dock endast till
gänglig på ryska. 

Björn Ambrosbni 

Coinage in ninlh-cenlury Norlhumbrb. Red. D M. 
Metcalf British Archaeological Reports (Bri
tish Series) 180. Oxford 1987. 417 s. ISBN 0-
86054-494-X. 

Till det tionde Oxfordsymposiet om myntning 
och myntningshistoria, som ägnades Northum-

bria på 800-talet, hade numismatiker, hi
storiker och arkeologer inbjudits och föredra
gen föreligger nu i tryck. Det var här i norra 
England som vikingarnas härjningar i väster
led först dokumenterades genom överfallet på 
klostret Lindisfarne 793. I en norsk grav i Vig, 
Aust-Agder har man hittat två northumbriska 
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stycas präglade under Edreds regering 810— 
841 och från gravar i Birka kommer likaledes 
två stycas präglade för /Ethelred II 841—849. 
De är intressanta eftersom alla fyra mynten är 
präglade i koppar och följaktligen inte har haft 
något metallvärde som gjort dem attraktiva. De 
bör därför vara resultatet av mer fredliga aktivi
teter. 

Kungadömet i Northumbria, med York som 
centrum, erövrades slutligen av vikingar 867— 
876 och återerövrades definitivt av engelska 
kungar så sent som 954. 

Myntningen i Northumbria under 800-talet 
består av två väsensskilda grupper. Före viking
arnas erövring präglade såväl kungen som ärke
biskopen i York små mynt som till en början till 
hälften bestod av silver (sceattas) men snabbt 
försämrades för att sedan bestå av koppar eller 
mässing (stycas). Ett flertal stora skattfynd med 
vardera flera tusen mynt (nedlagda vid mynt-
ningens slutfas) gör att myntningen är mycket 
väl dokumenterad. Efter erövringen påbörjade 
vikingarna mot slutet av 800-talet en myntning 
av pennies i silver som framför allt är kända 
från den stora Cuerdaleskatten som innehöll 
inte mindre än drygt 3 000 ex. av totalt ca 7 000 
mynt samt nästan 40 kg bitsilver. 

Artiklarna från symposiet ger en mycket bra 
bild av den livliga forskning som bedrivs både 
vad gäller det historiska och det numismatiska 
materialet. 

Det skriftliga källmaterialet är synnerligen 
magert för hela 800-talet fram till vikingarnas 
erövring. Kronologin baseras här på senare 
källor som ofta är motstridiga. På numismatis
ka grunder föreslog Hugh Pagan år 1969 en ra
dikal revidering av regeringsperioderna som 
han flyttade 12—14 år framåt i tiden jämfört 
med den dittills gängse. Denna revidering har 
sedan dess livligt debatterats och det framgår 
av artiklarna från symposiet att de deltagande 
historikerna förhåller sig tveksamma till Pa-
gans omdateringar. I artiklar från såväl histo
riskt håll (D. P. Kirby) som numismatiskt (Ste
wart Lyon) föreslås också en något reviderad 
kronologi baserad på det skriftliga källmateria

let. I de numismatiska tolkningarna spelar en 
penny (dvs. valören är sydengdsk) som präglats 
för en kung Eanred en väsentlig roll. Den är en
dast känd från ett fynd från Cornwall och typen 
har paralleller i Canterbury på 850-talet. Efter
som någon kung med namnet Eanred inte är 
känd från södra England under denna tid har 
man försökt föra den till Eanred i Northumbria 
som emellertid enligt gängse (äldre) kronologi 
regererade ca 810—840 men ca 830—854 enligt 
Pagans kronologi. Alternativet att Eanred re
presenterar en i övrigt okänd kung i södra Eng
land har vunnit mindre gehör i numismatiska 
kretsar, trots att denna lösning borde vara mest 
logisk. 

En artikel av James Booth behandlar mynt
ningen ca 790—810 inklusive en katalog över 70 
bevarade ex. Elisabeth Pirie redogör för en in
delning av den yngre stycamyntningen med ut
gångspunkt från inskrifter och stavning och 
hon presenterar också omfattande stampkopp-
lingsscheman. Pirie redogör för och analyserar 
också Hexhamskatten (hittad 1832) med flera 
tusen stycas utifrån 945 teckningar som gjordes 
av mynten. Hugh Pagan diskuterar skattfyn
den, medan tre artiklar handlar om myntens 
halt (Gilmore, Metcalf, Northover och Pirie). 
Veronica Smart redogör för de myntmästar-
namn som är kända från stycas. 

Michael Metcalf lägger korologiska syn
punkter på det omfattande materialet av lös
funna mynt som ökat mycket kraftigt under det 
senaste decenniet inte minst p. g. a. de fynd som 
gjorts av privatpersoner utrustade med metall-
detektor. 

Det stora flertalet artiklar berör myntningen 
före vikingarnas invasion. Vikingarnas mynt
ning tas bara upp i en kortare artikel av lan Ste
wart. Synpunkter på det arkeologiska materi
alet i Cuerdaleskatten samt fyndplatsens läge 
ges av James Graham-Campbell. 

Kenneth Jonsson 
Atterbomsvägen 28 
S-112 58 Stockholm 
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Mångahanda sbgs kärl finns hos nordborna. Riks-
antikvarens Rapporter 8. Övre Ervik 1983. 

10 författare har i var sin uppsats presenterat 
sina speciella aspekter på problemen kring det 
medeltida keramikbeståndet. Det är intressan
ta och initierade fakta, som lägges fram samti
digt som respektive forskningsmaterial och i 
viss mån även arbetsmetoder presenteras. 

Bente Magnus inleder med sin uppsats om 
"Jernalderens keramikk i Norge — alminndig 
bruksvare?" Bente Magnus visar med sina 
kvantitativa beräkningar av keramikmängder 
per år och hus vilken skev bild av keramikens 
betydelse, som man i allmänhet får inför ett ac
kumulerat skärvmaterial. Sannolikt har kera
mik som kärlmaterial spelat en relativt under
ordnad roll i järnåldershushållet. Andra mate
rial har i mycket högre grad utnyttjats för 
framställning av behållare och kärl av olika 
slag. Endast beträffande en funktion har kera
miken varit oöverträffad — som vattenkruka! 
Sannolikt är det också som sådana de stora flat
bottnade kärlen har fungerat vilket stämmer 
väl överens med de statistiska analyserna som 
indikerar en frekvens motsvarande ett kärl per 
hus och år. 

Det bör noteras att 300°C är en alltför låg 
temperatur för bränning av keramik. Minst 
500—600°C erfordras för att erhålla ett till
räckligt hållfast gods. Den svarta kärnan i god
set kan vara effekt av bränning i reducerande 
atmosfär. 

Beträffande de spannformade kärlens funk
tion kan man konstatera, att dessa varit minst 
sagt olämpliga som kokkärl. Däremot gör deras 
godsegenskaper (god värmeresistens och god 
isolationsförmåga) dem till ändamålsenliga 
glödkärl t. ex. för transport av glöd vid larder 
och för spridning av rumslig värme. 

Siri Myrvolls preliminära utredning av fre
kvensen av svartgodsgrytor i förhållande till 
täljstensdito ger ett resultat, som intressant 
nog, indikerar ett motsatt förhållande i jämfö
relse med hittills uppställda hypoteser. 

Man kan i sammanhanget bli tveksam till det 
statistiska förfarandet. Att räkna procentande
lar för jämförande analyser på låga tal som 2— 
7—10 o. s. v. ger inte tillförlitliga resultat. En ut
ökning med en eller ett par skärvor (nya fynd, 

felräkning, en hammare t. ex.) kan kullkasta 
hela resultatet. 

Andrezej Gokmhnik visar bl. a. på sambandet 
mellan sociala och militära förändringar i sam
hället och förändringar i keramikproduktionen 
i det medeltida Polen. Vidare betonar han vik
ten av att jämsides med studier av keramiken 
från städer och borgar även undersöka lergod
set, som producerats på landsbygden. Enligt 
Golembnik hade varje gård eller by sin egen till
verkning av lerkärl. Dessa anser författaren har 
mest tjänat som kokkärl samtidigt som han 
nämner att den vanligaste typen har "long, cy-
lindrical neck". En funktionell form för en vat
tenkruka! 

Beträffande bränningen av den tidiga, grova 
keramiken menar han vidare att denna skett i 
ugn med oxiderande atmosfär. Inga rester av 
sådana ugnar har emellertid påträffats, vilket 
sannolikt beror på att bränning av sådan kera
mik inte fordrar någon ugn. Bränning i öppen 
eld ger ett dugligt, hållfast gods, som väl mot
svarar de kvalitativa krav, som gäller för ett kok
kärl, en vattenkruka etc. 

Lyder Marstranders artikel visar att eldsvådor 
kan innebära positiva faktorer — för arkeolo
ger! Med hjälp av brandlager har den medelti
da keramiken från Dreggsalmenningen i Ber
gen med stor noggrannhet kunnat inordnas i 
ett kronologiskt system. Marstränder påpekar 
själv att den genomförda analysen är schema
tisk och att vissa felkällor kan ändra den precisa 
bilden. En möjlig felkälla, som sannolikt inte 
ändrar resultaten i någon högre grad men ändå 
bör beaktas, är den effekt på keramikgodset, 
som en eldsvåda kan ha: svartgods, blaugraue 
ware och annan reducerat bränd keramik kan 
efter en brand föreligga som rodgods. 

Inger Mark Holm-Olsen ger en översikt av kera
mikfynden i gårdshauger i Nord-Norge. För
fattaren har studerat fyndfrekvensen och pre
senterar 3 tabeller, som visar distributionen i 
tid, rum och kvalitativa keramiktyper. 

Dessa ackumulerade material utgör en viktig 
bas för kommande forskning vad gäller kera
mikens spridning och funktion samt hantver
kets utveckling inom området. Även informa
tion beträffande Nord-Norges mera långväga 
kontakter kan måhända extraheras ur detta 
material. 
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Birgitta Broberg och Margareta Hasselmo: ' 'Varia
tioner i fyndmaterial, särskilt keramik, i olika 
regioner i Sverige.'' Efter att med stor möda och 
kostnad ha blivit framgrävda, skärva för skärva 
hamnar många stora keramikmaterial i maga
sinens glömska. Brist på resurser och kanske 
lämpliga metoder gör att bearbetningen av fyn
den, om den alls blir av, dröjer alltför länge. 
Detta dilemma har de båda författarna sökt lösa 
genom att ur olika material välja ett sample rep
resenterande vissa ormåden under vissa skeden 
och bearbeta utifrån definierade frågeställning
ar. Resultaten av denna begränsade analys är så 
lovande att det borde initiera en tilldelning av 
medel för en mer omfattande bearbetning av 
dessa för svensk medeltidsforskning så viktiga 
material. 

En bland många intressanta iakttagelser är 
den begränsade keramikmängden beräknad 
per hus och år. En observation som även gjorts 
av andra medverkande i denna publikation. 

Margit Forsström har i sin uppsats "Visby
keramiken — import eller egen tillverkning?" 
berört problemet med avsaknaden av spår efter 
keramikugnar. Frågan har diskuterats i olika 
sammahang, men många arkeologer nekar att 
släppa tanken på ugnens absoluta nödvändig
het för framställning av kerarniska produkter. 
Tolkningen att bristen på fynd av ugnslämning
ar skulle kunna bero på att man använde enkla
re och kanske mer funktionella metoder för att 
bränna lerkärl än genom en ofta svårbemästrad 
ugnsbränning, avfärdas (B. Hulthén, Sluta leta 
efter förhistoriska keramikugnar. Populär arkeolo
gi 1984, 2/4, s. 32). Jämförelsematerial saknas 
inte. "Pottekonerna" på Jylland och Fyn höll 
igång en omfattande kärltillverkning ända 
fram till modern tid utan hjälp av fasta ugns
konstruktioner. Det finns också gott om exem
pel i etnografiskt material på att även betydan
de keramikproduktion kan bedrivas med brän-
ningenbart i öppet eller täckt bål. Denna teknik 
lämnar inga eller yttert diffusa spår. 

Författaren nämner att mineralogiska analy
ser har utnyttjats i undersökningen. Har des.sa 

analyser inte omfattat godslerorna? Eftersom 
kalkfria leror saknas på Gotland är området 
unikt vad gäller möjligheten till bestämning av 
keramikens lokala ursprung. Ett gods av icke 
kalkhaltig lera kan således knappast vara fram
ställt på Gotland för såvida vi icke räknar med 
import av råleror till ön. 

PeterMobugs intressanta studie "Hoymiddd-
alderkeramikk fra Nederlandene — Ekscmpler 
på eksport til Norden" utgör en nyttig lektion i 
proveniensproblematikens svårighetsgrad när 
det gäller det medeltida godset. Många verkstä
der inom samma områden producerade iden
tiska kärltyper. Former och dekorer kopierades 
med större eller mindre framgång i konsument
regionerna. Kunniga, mobila hantverkare kun
de applicera sin teknik på lokala råmaterial. 
Det är sannolikt en oöverkomlig uppgift att 
kartlägga och rekonstruera alla skiftande pro
duktionsmöjligheter. Genom att i detta arbete 
utnyttja mineralogiska och andra laborativa 
analyser av såväl gods som råleror bör emeller
tid åtskilliga pusselbitar kunna komma på rätt 
plats. 

Jan Reed: "Svingninger i keramikk-importen 
til Trondheim." Reed har bearbetat ett rikt 
fyndmaterial från Trondheim. Han har särskilt 
studerat olika keramiktypers frekvens under tre 
definierade tidsavsnitt. Hans konklusioner be
träffande sambandet mellan kärltypers före
komst och politiska och handdsmässiga förbin
delser med områden ute i Europa är ett intres
sant och delvis nytt sätt att utnyttja keramik 
som informationskälla i arkeologisk forskning. 

Anna Järpe redogör för ett nomenklaturpro
jekt, som sedan flera år arbetat med att få fram 
enhetliga metoder för registrering av bl. a. me
deltidskeramik. Järpe visar på några av de 
många problem, som är förknippade med ett 
sådant arbete. 

Birgitta Hulthén 
Laboratoriet för keramisk forskning, 

Kvartärgeologiska institutionen, 
Tornavägen 13, S-223 63 Lund 
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Ingvild 0ye , Texlik Equipment and ils working envi
ronment, Bryggen in Bergen c. 1150—1500. The 
Bryggen Papers, Main Series Vol. 2, Universi
tetsförlaget Bergen 1988. 111. 152 sid. Appendix: 
Petrography of Medieval Warp-Weights found 
at Bryggen, Bergen, av Helge Askvik. ISBN 82-
00-02537-3. 

1985 utkom den första volymen i huvudserien 
av publikationer som behandlar utgrävningar
na i Bryggenområdet i Bergen 1955—68. Den 
är skriven av undersökningsledaren A. E. Her-
teig. Den föreliggande volymen handlar om ett 
specialområde, nämligen om redskapsutrust
ningen och miljön för textilt arbete, och är för
fattad av Ingvild 0ye . Bryggenundersökningen 
är intressant genom att den klart visar mötet 
mellan två olika kulturmiljöer, dvs. den norska 
bosättningens och de tyska köpmännens, som 
efterhand alltmer kom att dominera hamnom
rådet. 

Genom en minutiös beskrivning av föremå
len och jämförelser med annat arkeologiskt och 
etnologiskt material samt en skicklig statistisk 
behandling har förf kunnat bidra inte bara till 
textilhistorien i allmänhet utan även till Bryg
gens historia, speciellt om tiden innan området 
blev dominerat av tyska köpmän. 

Avhandlingen börjar med en presentation av 
fyndmaterialet i stort, tidigare litteratur i äm
net samt en kort historik över området. Fynd-
kronologin är huvudsakligen grundad på en se
rie daterbara brandlager efter eldsvådor som 
skett under den behandlade tidsrymden från 
mitten av 1100-talet och framåt till medeltidens 
slut. Kronologin som förf. följer är utarbetad av 
A. Herteig. En viktig historisk omständighet är 
att tyska köpmän blev alltmer permanent bo
satta i Bryggen efter mitten av 1200-talet från 
att ha vistats där endast säsongvis. Ett hansea-
tiskt 'kontor' upprättades omkring 1360 och 
under det följande århundradet blev de flesta 
husen i Bryggenområdet ägda eller hyrda av 
tyskar. Detta bekräftas av det fyndmaterial som 
redovisas. 

De undersökta föremålen, inalles 1928 styc
ken, utgörs huvudsakligen av redskap för spin
ning och vävning, dvs. 1355 stycken, men tex
tilprocesserna före och efter dessa är också re
presenterade bland fynden. Det gäller redskap 

för både ull och lin eller annat växtmaterial. För 
den som vill skildra inte bara enskilda redskap 
utan hela arbetsmiljön är det nödvändigt att 
som förf. för denna bok behandla alla redskap 
som kan tänkas höra ihop med ett visst arbete, 
oavsett om de är gjorda av sten, trä eller annat 
material. 

Fynden är först uppdelade efter formen i för
modade funktionsgrupper, varefter de enskilda 
föremålen beskrivs och analyseras. Därefter 
diskuteras närmare den troliga funktionen, un
derjämförelse med andra fynd. Beskrivningen 
innefattar nötningsspår och ev. skaftning, som 
kan visa hur redskapen handhafts. Här kan en
dast ges exempel på olika redskapstyper. 

Några kamliknande redskap anser förf. möj
ligen ha varit använda för att avlägsna linfrön 
från stjälkarna. Förf. har inte funnit något lik
nande redskap i den arkeologiska litteraturen. 
Bland de medeltida fynden från Lödöse finns 
emellertid en liknande kam, ännu ej publice
rad. Den är skaffad liksom Bryggens. I trämate
rialet från Elisenhof, daterat till 700-800-talet 
(i närheten av dansk-tyska gränsen) finns en lik
nande grov kam, dock utan skaft (Szabo, Gre
nander Nyberg, Myrdal 1985). I publikationen 
Elisenhof Fhar jag med hänvisning till arkeologi
ska och etnologiska källor diskuterat kammens 
användning. Oyes antagande att det är fråga 
om linrepor styrks av att de i Bryggen är funna 
i närheten av andra redskap som säkert kan be
stämmas som textilredskap. Även kammar med 
extremt långa tänder behandlas, men i korthet, 
eftersom förf. ansluter sig till en tolkning av L. 
Ulbricht 1984 att sådana är hårkammar. 

Tre olika spinnredskap behandlas, nämligen 
spånadslastet, på vilket spånadsmaterialet var 
fäst, samt en sländas två delar, sländtenen och 
sländtrissan, som i verklighet är trädd på tenen, 
men sällan förekommer så i arkeologiska fynd. 
Sex träkäppar utskurna upptill, anser förf. tro
ligen ha använts som spånadsfästen. Dessutom 
urskiljer hon bland det stora antalet av olika 
sorters pinnar några relativt långa med utskur
na huvuden som kan ha varit spånadsfästen. 
Redan här inser läsaren klart hur stora svårig
heter som uppstår vid tolkningen av alla pinnar 
och käppar som brukar finnas i sådana fynd-
miljöer som Bryggens med bevarat organiskt 
material, bl. a. trä. 
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31 spetsiga pinnar med en förtjockning på 
tolkas som sländtenar. Ett par sländor har 
sländtrissan fastsittande på tenen och de visar 
enligt förf. att trissan suttit på nedre delen av te
nen, detta i motsats till en slända i Osebergsfyn-
det. Märkligt nog förutsätter förf. endast ett 
sätt att spinna, nämligen med en slända som ro
terar i fria luften utan stöd underifrån, vare sig 
det handlar om svaga eller starka fibersträngar 
(som tål trissans tyngd) eller om det gäller kort-
dier långfibrig ull eller lin. Detta regleras enligt 
henne endast genom tunga, respektive lätta 
trissor. Medeltida bilder och etnologiskt mate
rial från nutiden visar att man kunnat använda 
enbart sländtenar, utan trissor, vilka man ald
rig släppt fria under spinningen. I detta fall har 
man inte behövt göra en slinga av fibersträngen 
för fäste av denna efter varje upplindning av 
den färdiga tråden. 

En av de största enskilda fyndgrupper som 
beskrivs utgörs av sländtrissorna. De är av olika 
material, de flesta av inhemska stenarter, ben-
och träsorter eller av bly samt 20 stycken av ke
ramik, som förf. anser troligen vara importera
de. I motsats till somliga tolkare av medeltida 
trämaterial (bl. a. Persson 1976) anser förf. 
brickor med hål i mitten och dekor av koncent
riska cirklar vara sländtrissor och inte spelbric
kor. Somliga trissor kan dock enligt förf. vara 
leksaksdelar. Som föremålsgrupp förekommer 
trissorna speciellt rikligt under perioden 
1248—1332 (mellan två eldsvådor), en av de 
tidsperioder då textilredskap i allmänhet före
kom som mest. 

Arbetet med upplindning av det färdiga gar
net är i fyndmaterialet representerat av två sor
ters delar av redskap. Den ena gäller ett hand
tag till ett redskap som i boken anses ha varit en 
garnvinda. Den rekonstruktion som gjorts lik
nar en vinda som också använts för tvinning 
och som fiskeredskap, ibland med krokar i de 
yttre tvärträna (Sayce 1939). Ett fiskeredskap 
kan anses vara nog så passande i en hamnmiljö 
som Bryggen. 

Den andra redskapsdelen för lindning av 
garn är tvärstycken till härvträn, använda till 
att linda upp garn till härvor. Två sådana tvär
stycken är funna var för sig och de är mindre än 
de i Osebergsfyndets hela härvträ med två lika 
tvärträn. Det är dock inte nödvändigt att Bryg

gens tvärstycken hör till samma typ av härvträ 
som Osebergs, efter vilket en rekonstruktion 
gjorts i boken. Det finns bl. a. i Nordiska muse
ets arkivmaterial en enklare sort från Värm
land. Den typen av härvträ har ett långt skaft 
och endast ett, relativt litet, tvärträ i ena änden 
och en grenklyka i den andra. I varje fall är 
förfs bestämning att styckena hör till ett härv
trä tämligen säker. 

Förf publicerar även tre typer av garnhållare 
att förvara garn på. Av dem är åtminstone två 
säkra till sin funktion. Den ena, som förf anser 
vara unik som fynd, är spjälformad och med ur
gröpningar i ändkanterna för att hålla garnet. 
Den påminner om ett föremål bland träsakerna 
i det ovan nämnda Elisenhoffyndet vilket jag 
tolkat som en garnhållare. 

En föremålstyp som liksom sländtrissorna är 
rikligt förekommande är vävtyngderna. Såda
na har använts i en varptyngd, nästan lodrätt 
stående vävstol. De har varit fösta nedtill på den 
hängande varpen, som de tjänat till att sträcka. 
För arkeologerna utgör de, samlade i rader eller 
grupper, det vanliga tecknet på att en varp-
tyngd vävstol funnits. De båda sidostolparna 
som uppbär vävbommen i en sådan vävstol bru
kar vara mer eller mindre omöjliga att urskilja 
bland stockarna i byggnadsmaterialet. Förf 
anser emellertid att hon funnit en sidostolpe 
med en grenklyka, vari vävbommen kan ha vi
lat. Den är från senare delen av 1300-talet och 
utgör ett nog så sensationellt fynd. 

Tyngderna från Bryggen är gjorda av stenar 
av varierande tyngd som använts beroende på 
varpgarnets kvalitet. De har hål för fästning av 
varpens gamknippen. Det kan inte uteslutas att 
somliga, speciellt de lättare, har varit nätsän-
ken. De som är dekorerade och funna tillsam
mans med andra vävredskap, t. ex. vävsvärd, i 
husgrunder är med största sannolikhet väv
tyngder. 

Trampvävstolen, i vilken en horisontellt 
spänd varp använts, har ansetts vara introduce
rad i Nordvästeuropa under mitten av 1000-ta-
let (enl. bl. a. M. Hoffmanns avhandling om 
den varptyngda vävstolen 1964) i samband med 
andra nyheter för textilframställning såsom 
hjulrocken för spinning. En väsentlig del i en 
trampvävstol är ett redskap som reglerar skaf
ten inbördes. Ett sådant är vävtrissan eller lu-
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nan, i regel använt parvis och uppfäst i övre 
delen av vävstolen. Över ett block löper ett rep 
som står i förbindelse med tramporna. En kom
plett vävtrissa är funnen i Bryggen från tiden 
1248—1332 och dessutom ett block samt en gaf-
felliknande blockhållare. Den äldsta funna i 
Nordvästeuropa är den från Hedeby, (Grenan
der Nyberg 1984). Den påträffades i ett hus i 
hantverkskvarteren där och är från omkring år 
1000. Det har antagits att trampvävstolen till att 
börja med brukats av manliga vävare i verkstä
der i motsats till den varptyngda som företrä
desvis använts av kvinnor. 

Funna vävtrissor från medeltidens början är 
i regel hittade enstaka, vilket antingen kan bero 
på att träföremål lätt förstörs eller att det varit 
fråga om så smala vävar att endast en trissa be
hövts. Det är möjligt att de äldsta vävtrissorna 
brukats för grova, breda band såsom sadel-
gjord. Till skillnad från Hedebytrissan och den 
som hittats i Sigtuna (Geijer & Anderbjörk 
1939), troligen från 1200-talet, vilka är hängda 
i snöre är den hela vävtrissan från Bryggen upp
fäst medelst en plugg i övre delen (jfr Grenan
der Nyberg 1974, s. 35). Ofta har vävtrissorna 
varit kombinerade med små hävstänger, s. k. 
skafthästar. Endast en sådan är funnen i Bryg
gen, medan man i det medeltida Novgorodfyn-
det hittat många sådana föremål som tolkats 
som det enda redskapet för att reglera tramp-
rörelser (Kolcin 1968). 

Två redskapstyper som hör till uppläggning
en av varpen före själva vävningen har påträf
fats i Bryggen. Den ena typen är en pinne med 
skåror eller hål i, där trådknippet skall löpa vid 
varpningen för att skydda handen från nötning. 
Två sådana föremål har hittats i Bryggen men 
finns också från andra fynd (t. ex. Geijer & An
derbjörk 1939 och Kolcin 1968). Den andra 
redskapstypen är varpstickan, som är represen
terad av nio exemplar. Eftersom de inte är fun
na intill andra textilredskap är förf. något osä
ker i fråga om funktionsbestämningen, men 
drar samtidigt fram många etnologiska paral
leller. J ag finner dem särskilt intressanta därför 
att de har tre, sex eller nio hål för varptrådarna 
att löpa igenom. De passar med andra ord för 
att varpa treskaftade vävar, en vävsort som var 
särskilt aktuell under medeltiden. 

Några av de mest intressanta föremålen som 

påträffats i Bryggen är två bandgrindar för att 
väva band i. Den äldre är från perioden 1170— 
1198 och är den äldsta funna i Norden. Den 
andra, som är avbildad utanpå boken, är från 
perioden 1248—1332. Den är särskilt intressant 
därför att den har hål för trådar både i den övre 
och nedre delen av ramen för att åstadkomma 
en mera invecklad form av vävning. 

Ett helt kapitel har ägnats åt pinnar av ben, 
horn och trä. Två typer av spetsiga pinnar ägna
de för bestämda ändamål har urskilts. Den ena 
är en pinne med hål för nålbindning, den andra 
gäller en pryl för korgbindning. Förf. konstate
rar med rätta att många pinnar med en viss 
form kan ha använts till flera ändamål, liksom 
att ett arbete kan kräva flera sorters pinnar. En 
spetsig pinne kan t. ex. användas till mycket, 
bl. a. till att trycka till inslaget i en väv. 

Nålar av metall med eller utan ögon har förts 
till sömnadsredskap, en grupp som dessutom 
omfattar olika sorters saxar, fingerborgar, nål
fodral och brynstenar. Det intressanta är att 
dessa redskap i allmänhet är yngre än övriga. 
De hör till den tid då tyskar alltmer blev domi
nerande i Bryggenområdet. Tyskarna var i all
mänhet ogifta män, och man kan förutsätta att 
de inte ägnade sig åt att framställa garn och 
vävnader, snarare att skräddarsy. 

Genom studier av fyndens läge i lagerföljden 
och distribution i området kan förf. konstatera 
att spinning och vävning utförts av kvinnor i 
hemmen under den tid som norsk befolkning 
varit bosatt i Bryggenområdet. Även då var Ber
gen ett betydande handelscentrum för hela 
Nordnorge. Vissa perioder har varit speciellt 
rika på textilredskapsfynd fram till mitten av 
1300-talet, och dessa fynd ökar i frekvens intill 
den tiden. 

Norsk bosättning har enligt denna avhand
ling varat längre i Bryggen än vad man tidigare 
kunnat visa. Den noggranna beskrivningen av 
fyndmaterialet är av bestående värde och 
grundläggande för vidare historisk forskning 
om textilredskapen samt indirekt textilproduk
terna. 
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Daniéle Foy, Le verre medieval et son artisanat en 
France méditerranéenne. Centre national de la re-
cherche scientifique. Paris 1988. 467 s. ISBN 
2-222-04062-0. 

Daniéle Foys arbete behandlar sydöstra Frank
rikes medeltida glaskonst ur en mängd syn
punkter. Det bygger på glasmaterial (både hål
glas, dvs. kärl av olika slag, och glasmålningar), 
arkeologiska undersökningar av glashyttor 
samt skriftkällor och ikonografiska källor. 

Foy tar inledningsvis upp glasframställning
en och börjar där med ett avsnitt behandlande 
en rad tekniska frågor: råvarorna och bränslet, 
två faktorer som givetvis hade sin betydelse för 
verkstädernas lokalisering. 

Huvudbeståndsdelen i glas, kisddioxid, togs 
i form av vanligen lokal sand. Härtill kom fluss-
medel, som skulle sänka massans smältpunkt: 
soda eller pottaska. Soda utvanns ur askan efter 
halofyter, saltväxter, dvs. växter som växer på 
salthaltig mark, t. ex. havsstränder. Salkornm 
europea, t. ex., heter betecknande nog glasört på 
svenska. Dessa växter växte vilt men odlades 
också på vissa håll för sodaframställning. Tid
vis har man också importerat saltväxter från 
Orienten. Soda framställdes i stora mängder, 
dels för glastillverkningen, men även för såptill-
verkning. 

I glaset ingick ibland också krossat glas, allt
så ett återbruk. Detta innebär också att verk
städerna i stället för att avsätta dumphögar 
kunde återanvända misslyckat material, något 

som kan ha sin konsekvens när det gäller möj
ligheterna att i dag återfinna hyttor. Författa
ren påpekar vikten av att ta hänsyn till detta 
innehåll av sekundäranvänt glas vid kemiska 
analyser av äldre glasmaterial; man handlade 
nämligen med krossat glas, så det som använ
des behöver inte vara av lokalt ursprung. 

Glastillverkningen fordrade väldiga mäng
der bränsle, då temperaturen i ugnarna skulle 
nå ca 1400°C och dessutom eldas dag och natt. 
Detta gjorde att glashyttorna lokaliserades till 
skogrika trakter, men veduttaget var ändå så 
stort att ortsbefolkningen ibland kunde tvinga 
en hytta att stänga. 

I avsnittet om glasarbetarna gäller det bland 
annat att söka identifiera och inringa dessa i det 
skriftliga källmaterialet. Foy står då inför sam
ma problem som man möter när man i svenska 
källor i förbigående nämner hantverkare: vad 
står yrkesbeteckningen för i varje enskilt fall? 
Ofta är det inte i yrkesrollen som en person är 
nämnd, utan i samband med jordköp, som vitt
ne etc. I fråga om glastillverkning är det begrep
pet verrkr som är problematiskt. Man kunde 
avse någon som tillverkade glaskärl eller glas
målningar men också någon som handlade 
med glas. Före 1300-talet nämns i Foys under
sökningsområde bara ett fåtal verrkrs, under 
1300-talet drygt 20 som kan anses som säkra 
glasblåsare. Nu kan också vissa centra urskiljas 
liksom "glasblåsarfamiljer", verksamma un
der många decennier. Under 1400-talet och 
1500-talets början är antalet mycket stort. 
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Foy diskuterar frågor som antalet verksam
ma i hyttorna, glasbiåsarnas sociala och ekono
miska ställning och deras roll i det lantliga sam
hället. De förefaller att också jämsides med 
glastillverkning kunna ha bedrivit både jord
bruk och vinodling. En glashytta var förhållan
devis personalkrävande, och kan sannolikt när
mast karakteriseras som en småindustri, där 
rimligen fler var verksamma än t. ex. i ett kruk
makeri, för att inte tala om hantverk som smi
de, skomakeri etc. 

Ett avsnitt diskuterar hyttorna med utgångs
punkt från utgrävningar, varav Foy själv ge
nomfört två. Här tar hon också upp ugnstyper, 
deglar och redskapsfynd som glasblåsarpipor 
och olika tänger. 

Viktiga avsnitt behandlar själva glasmateria
let — hålglas och planglas. Hålglaset ges en 
schematisk typindelning och datering, som i 
stor utsträckning torde bygga på arkeologiska 
slutsatser. 

Glasmåleriet har studerats utifrån fragment, 
påträffade vid undersökningar gjorda under de 
senaste decennierna; på detta material har en 
mängd analyser utförts. När det gäller upp
hovsmännen är det igen svårt att identifiera 
dem i källorna. Först på 1300-talet kan glasmå
lare beläggas, de flesta då verksamma i Avig
non, som framstår som ett centrum för glasmål
ningskonsten. 

Foy framhåller att det är svårt att i källorna 
utläsa vem som gjort vad inom glasmåleriet: 
vem som blåst glaset, vem som skurit det i små 
bitar och vem som målat. Det förefaller rimligt 
att tänka sig att en renodlad konstnär först gjort 

kartonger som förlagor för en glasmästare som 
sedan skurit till småbitar i olika färger och sam
manfogat dem med blyremsor, varefter konst
nären slutligen med svartlod målat detaljer som 
anletsdrag och dräktveck. Detta svartlod har 
sedan bränts fast vid glaset vid en temperatur 
av 600—800°C. Det verkar som om vissa hyttor 
specialiserat sig på framställning av planglas 
för glasmålningar. Det är väl enligt dessa linjer 
man får tänka sig de svenska glasmålningarna: 
att konstnärer och "ti l lskärare" och "infatta-
r e " varit verksamma här, men importerat fär
gat planglas söderifrån. 

1988 har alltså givit den obefintliga (?) svens
ka medeltida glasforskningen två viktiga red
skap: utställningskatalogen Phoenix aus Sand und 
Asche. Gbs des Mittebiters (utställning i Bonn och 
Basel, se Kongresser och utställningar, Utställ
ningsåret 1988, Fornvännen 1988), som framför
allt tar upp det tyska glaset, samt detta arbete 
av Daniéle Foy om det sydostfranska. 

Såvitt jag vet har ingen befattat sig med det 
svenska glasskärvsmaterial som de senaste 25 
årens intensiva medeltids- och i synnerhet 
stadsarkeologiska verksamhet har avkastat. 
Sannolikt är det materialet så stort att det kan 
ge en bild av åtminstone vilka glastyper som 
förekommit. Rimligen är allt glas — i likhet 
med den medeltidskeramik som påträffas här 
— importerat, även om man möjligen kan sätta 
frågetecken vid de glasmästare som nämns i 
vissa senmedeltida källor: har man tillverkat 
planglas i Sverige? 

Göran Tegnér 

Låter medkval mints: organisation, administration and 
techniques. Red. N. J. Mayhew och P. Spufford. 
British Archaeological Reports (International 
Series) 389. Oxford 1988. 242 s. ISBN 0-86054-
503-2. 

I Oxford arrangeras sedan mitten av 70-talet 
symposier med ett numismatiskt tema. Det åt
tonde Oxfordsymposiet behandlade myntning-

ens uppbyggnad under senmedeltiden som är 
ett mycket intressant och ofta dåligt belyst om
råde. Redan av förordet framgår det dock att 
symposiets organisatörer inte lyckades med att 
få med företrädare från Sydväst- samt Östeuro
pa och likaså saknas redogörelser för det bysan
tinska området. Det senare hänger samman med 
bristen på skriftliga källor. Från övriga Europa 
ger bidragen exempel på det glimtvis rikhaltiga 
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dokumentära materialet från både Mellan- och 
Sydeuropa. Mynten själva används dock förvå
nansvärt nog endast undantagsvis i artiklarna 
som dokument för myntningens organisation 
m. m. 

P. Spufford ger en mycket bra översikt av 
myntningens organisation i Europa under vad 
som i Sverige skulle betecknas som hög- och 
senmedeltid. Utgångspunkten är hans studier 
beträffande förhållandena i den burgundiska 
delen av Nederländerna under 1400-talet. Vid 
denna tid var myntningen organiserad i när
mast industriell skala. Frågor som byggnader, 
utrustning, kontroll, arbetskraft, skrån, liksom 
huruvida myntverken drevs direkt i mynther
rens regi eller om de bedrevs på entreprenad 
behandlas med exempel från olika områden. 
Perioden efter övergången från en mer hant
verksmässig småskalig verksamhet till industri
ell myntning med specialiserad arbetskraft ledd 
av kapitalstarka affärsmän dominerar fram
ställningen. I Mellaneuropa var myntningen 
då i regel utlagd på entreprenad (som vanligtvis 
löpte på ett par år) medan t. ex. de italienska 
städernas myntverk bedrevs med avlönad per
sonal. De tidigaste tecknen på den nya ordning
en finner Spufford vid mitten av 1100-talet i 
Sydeuropa och under 1200-talet är den fullt ut
vecklad i större delen av Europa. Det förefaller 
dock som om Spufford har en tendens att un
derskatta myntningens storlek före 1100-talet 
och kontrasterna mellan det gamla och det nya 
framstår därför som alltför stora i vissa avseen
den. 

Det intressantaste bidraget från skandina

visk synpunkt är författat av Jörgen Steen Jen
sen. Han ger en översikt av kända myntmästare 
från Sverige och Danmark samt de få fakta som 
belyser myntningens organisation under me
deltiden. De skriftliga källorna är här synnerli
gen knapphändiga och myntningen var också 
betydligt mindre än på kontinenten. Myntmäs
tarna, som ansvarade för myntningen, kom hu
vudsakligen från Tyskland och Nederländerna. 
Det äldsta kända kontraktet är från 1449 och 
upprättades mellan Karl Knutsson Bonde och 
myntmästare Heyne van Nadelwijk i Stock
holm och reglerar myntens vikt och halt. En 
förteckning över kända myntmästare och 
myntningspersonal i Skandinavien ca 1350— 
1536 avslutar artikeln. 

P. Ilisch skriver om myntmästare i Tyskland 
1400—1500 och hans sammanställning omfat
tar 193 namn. I motsats till förhållandena un
der framför allt 1600-talet fann dock ingen (så
vitt är känt) vägen till svenska myntverk. 

Andra bidrag behandlar myntverket i Kairo, 
organisationen av myntningen i Italien under 
1100—1300-talen, myntningspolitiken i Eng
land under 1000- och 1100-talen, probering un
der Henrik IILs och Edward Ls regeringar, 
oegentligheter i myntningsprotokollen på Ir
land 1279—1284, Venedigs myntverk under 
1200-talet, konkurrensen mellan Henrik VLs 
och Karl VILs myntning i Frankrike, samt slut
ligen myntningspersonal i Holland på 1400-ta-
let. 

Kenneth Jonsson 

Norrbotten 1987. Arkeobgi. Norrbottens museums 
årsbok 1987. 192 s. Red. K. Lundholm. ISBN 
91-85336-53-X, ISSN 0546-3467. 

Arkeologi är alltså temat för Norrbottens mu
seums senaste årsbok. Redaktören Kjell Lund
holm har förtjänstfullt samlat en rad bidrag av 
arkeologer verksamma vid olika institutioner. 

Det är en i mångt och mycket ny bild som träder 
fram. Budskapet förstärks av det rika och goda 
bildmaterialet. En kraftfullare språklig gransk
ning skulle dock ha varit önskvärd — som det 
nu är undrar man ibland till vem boken vänder 
sig. Är det till den intresserade allmänheten, så 
borde en rad facktermer och andra uttryck ha 
rensats ut. 
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De båda första bidragen, av Lars Forsberg om 
"Bebyggelsemönster vid Lule älv under tiden 
1500 f Kr . -Kr . f." och av UlfWestfäl om "Vuol-
lerimundersökningarna", har också alltför 
mycket karaktär av svårsmälta sammanfatt
ningar av fackpublikationer för att vara riktigt 
förståeliga — och det är synd med så intressan
ta ämnen. Westfäl, numera vid Äjtte, Svenskt 
fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, har dock i 
många andra sammanhang levandegjort de 
aktuella undersökningarna av en stenålders
boplats vid Lule älv, undersökt genom Umeå 
universitet. Resultaten av Forsbergs doktors
avhandling — vid samma universitet — torde 
vara mindre kända för allmänheten. 

Särskilt välskriven är Lennart Kbngs artikel 
om " D e n nya fornminnesinventeringen och 
den 'nya' forntiden i Norrbottens kustkommu
ner ' '. Klang är ansvarig för denna Riksantikva
rieämbetets nya inventeringsverksamhet, med 
säte i Luleå, och hans bidrag behandlar framför 
allt arbetet i Kalix- och Haparanda-området 
1984—86. Det har redan inneburit att en hel 
landsända fått en " n y " forntid — ingenstans i 
landet har så betydande framsteg gjorts vad 
gäller antalet nyfunna fornlämningar i förhål
lande till vad som tidigare varit känt. Däri in
går några av landets bäst bevarade "stenålders
byar' '! 

Hans kollega Kjell-Ake Aronsson skildrar i 
"Fornminnesinventering i Råne älvdal" arbe
tet vid älven 1985—86, inför en planerad — 
men inte längre aktuell — vattenkraftsutbygg
nad, som likaså gav en ny och rik bild av om
rådets forntid. 

Översikterna "Kraftverksutbyggnad och ar
keologi vid Luleälven" och "Riksantikvarie
ämbetets flygbildsdokumentation i Norrbot
ten' ', är bägge av Jan Norrman. Han svarar sedan 
1987 för ämbetets flygdokumentariska verk
samhet. De kommenterade flygfoton han här 
visar väcker stort intresse. 

"Dater ing av labyrinter genom lavtillväxt", 
s. k. lichenometri, presenteras av Noel Broadbent, 
föreståndare för Umeå universitets Center för 
arktisk kulturforskning. Denna nya daterings
metod har i Sverige hittills främst prövats vid 
Bottenvikens kust. De gåtfulla labyrinterna här 
ligger i olika miljöer och på höjder ö. h. mellan 
5 och 85 m. Trots det har lavdateringarna av 

dem samtliga fallit inom tiden 1450—1850, ett 
memento för att alltför mycket knyta fornläm-
ningars ålder till höjden över havet. Men förf. 
betonar att metoden ännu blott är i sin början. 

Ingeb Bergman redogör för "D e arkeologiska 
undersökningarna vid Rackträsk-Ddlaure", 
utförda 1984—86 av Silvermuseet i Arjeplog i 
samarbete med Umeå universitet. Från tidiga
re undersökningar vid sjöar och älvstränder 
kände man här ett rikt och varierat fyndmateri
al från långa tider — men mycket få boplatser 
från Kr. f och fram till 1400-talet. Människor
na tycks då ha valt andra lägen för sina bostä
der. 

Vid inventeringar i skogsmarker sydost om 
Arjeplog har nu framkommit nära 200 tidigare 
okända härdar, många i anslutning till fångst
gropar. Härdarna — som kan dateras från tidig 
järnålder till 1900-tal — låg vanligen i större 
samlingar, inom vilka grupper om tre till fem, 
ibland fler, eldstäder kunde urskiljas, liggande i 
rad med ca fem meters mellanrum. De var när
mast identiska till form och storlek och tycktes 
vara anlagda vid ett och samma tillfälle; 16 
grävdes ut, och förutom en mängd föremål låg 
det rikligt med brända och obrända ben i dem, 
av bl. a. ren och fisk. 

Ingela Bergmans slutsats är att lämningarna 
vid Rackträsk-Ddlaure utan tvekan är samiska: 
ett flertal av de redskapsformer som ingår bland 
fynden visar kontinuitet in i sen tid och har di
rekta motsvarigheter bland samiska redskap 
från historisk tid. Bosättningslägen, härdtyper 
och resursutnyttjande leder till samma slutsats. 

Sten Wikström vid länsstyrelsen i Norrbottens 
län ger så en nyttig översikt över "Nyafornmin-
nesvårdsobjekt i Norrbottens län 1986". 

Thomas Walkrström, Norrbottens museum, av
slutar artiklarna med sin fylliga "Nya rön om 
gamla tornedalingar. Tornedalens äldre bosätt
ningshistoria i arkeologisk belysning". Resul
taten av utgrävningarna vid Kyrkudden i Hie-
taniemi, med "järnåldersgravar" från 1000/ 
1100-tal till 1600-tal, och en marknadsplats från 
ca 1300, läggs fram. De var ett led i ett finsk-
svenskt tvärvetenskapligt projekt, som ställt 
följande frågor: när har den permanenta bebyg
gelse uppstått som är känd från jordeboken 
1543, varifrån härstammade den, och hur har 
den utvecklats. 
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I korthet tycks svaren bli att bygden här har 
sina rötter i en inflyttning (till samiskt område) 
på 1000—1100-talen från sydvästra Finland, 
något senare från Karelen. De arkeologiska re
sultaten jämförs med ortnamnsforskningens. 
Förfs resonemang är i stort övertygande, men 
ibland drar han något egendomliga slutsatser. 
Han vill t. ex. i första hand se birkarlarna som 
sprungna från Birkala socken i Tavastland — 
trots sin finske kollega Jouko Vahtolas åsikt att 
benämningen inte kan ha uppkommit i Fin
land. Förleden 'birk' förknippas istället med 
områden som intagit en särställning i rättsligt 

hänseende. Och vilka andra arkeologer vill 
längre skriva under på att "förekomsten av 
gravfält får anses vara kopplad till fast bosätt
ning baserad på agrara näringar, här som på 
andra ställen"? 

Sammanfattningsvis har härmed den intres
serade en ovanligt fyllig sammanställning av de 
allra senaste arkeologiska resultaten från Norr
botten — en helt ny syn på länets äldre historia 
har vuxit fram på några få år. 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Bag Moesgårds maske. Kultur og samfund i förtid og 
nutid. Redigerad av Torsten Madsen. Aarhus 
Universitetsförlag 1988. Århus. ISBN 877288 
1631. 

Som väl många av Fornvännens läsare känner till 
syftar det något kryptiska ordet 'maske' i det 
här fallet på det runstensmotiv som är symbol 
för Förhistorisk Museum och tillika för arkeo
logiska, etnografiska och socialantropologiska 
institutet vid Moesgård. Bakom boktiteln döl
jer sig 24 artiklar av forskare knutna till institu
tet. Presentation sker av institutets kulturforsk
ning med anknytning både till forntid och nu
tid. Ämnesvalen är vittomfattande: istidens 
jägare, Grönlands eskimåer i början av 1900-
talet, socialantropologisk forskning i Thailand 
och Island, teori inom både arkeologi och an
tropologi samt naturvetenskapliga metoder 
inom arkeologin. I det här sammanhanget 
kommer några artiklar med arkeologisk inrikt
ning att beröras. Intressant är Flemming Hoj
lunds uppsats " M a k t och ideologi i den första 
arabiska staten." Utgångspunkten är danska 
utgrävningar framför allt i Bahrain vid Persiska 
viken. Bahrain, en ö av Falsters storlek, har en 
märklig ansamling av gravhögar, ca 100 000 st., 
anlagda under bronsålder. Vad kan ligga bak
om detta att öbefolkningen under en tämligen 
kort period anlagt så många gravar? Till viss del 
kanske förklaringen ligger däri att här etableras 

en statsbildning ca 2200 f. Kr. Dilmun kallades 
landet och dess samhälle var starkt hierarkiskt 
uppbyggt med ett betydande prästerskap jämte 
ett starkt köpmansstånd. En ny ideologi ligger 
bakom själva statsbildningen och de talrika 
gravbyggnaderna är ett exempel på detta, bl. a. 
beroende på att de tycks vara efterlikndser av 
tempel. Prästerskapet tycks således ha legat 
bakom statsbildandet med sin rituella och tek
nologiska kompetens som bl. a. medfört kon
troll över "kontakterna med dödsriket", något 
som säkert varit oerhört viktigt för dåtidens 
människor. 

Efter denna intressanta utblick mot den ara
biska världen följer ett par uppsatser som dels 
behandlar slitspårsanalyser av stenåldersflinta, 
framför allt stenålderns skörderedskap dels sta
den Viborgs äldsta utveckling under vikinga-
och medeltid. 

Det följande arbetet, "Experimentell arkeo
logi — resultat, möjligheter och perspektiv" av 
Jörgen Lund, är betydelsefullt. Här görs en ge
nomgång av några större och viktigare rekon
struktionsförsök (t. ex. Trelleborgshuset, järn
framställningsugnar m.m. ) Viktigast är kanske 
Lunds skiss av fackområdets framtidsmöjlig
heter där han pekar på vetenskapliga och un-
dervisningsmässiga fördelar, områdets förmed
lingspotential samt metodens möjligheteratt ge 
nutidsmänniskan större kunskap om sig själv 
som länk i ett historiskt förlopp. 
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Torsten Madsen skriver så om "Då jägaren 
blev bonde. Om förklaring av kulturändringar 
inom arkeologin" varpå Tinna Mojbjerg pre
senterar några "Etnoarkeologiska undersök
ningar på Grönland". 

En uppsats av Ulf Näsman kallad "Dou-
vrend — Grottamare — Dalshoj — Össby — 
Etelhem. Ett exempel på långa förbinddsdin-
jer under europeisk folkvandringstid" beskri
ver med utgångspunkt från spridningen av 
bl. a. så kallade fågdfrisfibulor de vidsträckta 
kontaktnät som under folkvandringstid funnits 
mellan Norden och kontinenten framför allt 
mellan vad Näsman kallar stormannamiljöer. 
Uppsatsen ger läsaren en koncis inblick i forsk
ningsläget och avslutas med ett intressant kon
staterande att det egentligen först i och med 
vikingatågen blev möjligt för Norden att levere
ra ett väsentligt bidrag till 'folkvandringarna'. 
Kanske har Näsman rätt i detta! 

Karen Hoilund Nielsen skriver om "Djur
ornamentik. Social indikation eller modefeno
men?" , en spännande vinkling av ett gammalt 
forskningsfält. I uppsatsen "Lövutfordring av 
husdjur under stenåldern. En 40 år gammal 
teori värderad genom nya undersökningar" 
konstaterar Peter Rasmusson att man ännu ej 
kunnat säkert fastställa om den gamla teorin 
om 'almfallet' är riktigt tolkad dvs. att det skul
le varit lövtäkt som orsakat minskningen av alm 
på det sätt detta kan spåras i pollenkurvorna. 
Ännu har nämligen almkvistar ej påträffats i 
stenålderns stallgödsel, en egendomlighet som 
endast framtida forskning ytterligare kan be
lysa. 

Intressant är även Jytte Ringtveds redovis
ning av "Samhällsmässiga ändringar i över
gången mellan äldre och yngre järnåldern ' ' där 
författaren utifrån analyser av det jylländska 
gravfältet vid Sejlflod menar att det sker en 
s. k. hierarkisering av samhället under denna 
period. 

Else Roesdahl behandlar i uppsatsen "Vi 
kingatidens belastningar i Danmark — och vad 
som sedan skedde" ett aktuellt problemom
råde. Författaren konstaterar att den vikinga
tida befastningstekniken snabbt föråldrats och 
att vikingatidens mäktiga försvarsverk egentli
gen redan vid 1200-talets mitt var att betrakta 
som fornminnen. Uppsatsen är en god sam
manställning av forskningen rörande vikinga
tidens befastningskonst i Danmark och är inte 
minst ur den synvinkeln värdefull. 

"Uttnyttjandet av bytesdjur under äldre 
stenåldern" heter Tine Trolle-Larsens uppsats 
där författaren diskuterar möjligheten av ut
ifrån benmaterial identifiera sociala relationer 
förbundna med lagandet av köttmat. I denna 
anmälan har, som inledningsvis nämnts, en
dast korta sammandrag gjorts av några 
arkeologiska uppsatser. Att inte bokens hela 
material behandlas betyder inte alls att inne
hållet skulle vara av mindre intresse. Det skulle 
dock föra för långt att i detta sammanhang be
handla alla de 24 uppsatserna. Man bör dess
utom observera att uppsatserna i sig är sam
manfattningar av projekt och därför ej ger nå
gon särskilt detaljerad bild av använd metodik 
etc. Detta till trots kan man konstatera att sam
manfattningar av det här slaget äger stort värde 
genom att de ger forskarkollegorna en möjlig
het att snabbt fa överblick över vad som i detta 
fall händer "Bag Moesgårds Maske" och där
igenom kunna gå vidare med direktkontakter 
med den eller de personer som kanske kan bidra 
till den egna pågående forskningen. Tanken 
bakom boken är sådan. 

Boken kan rekvireras från Aarhus Universi
tetsförlag, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C, 
Danmark. 

David Damell 
Riksantikvarieämbetet 
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The Postmasters. Eleven Modern Pioneers of Ar
chaeology. Red. Glyn Daniel och Christopher 
Chippindale. Thames & Hudson, London 
1989. 176 s. ISBN 0-500-05051-1. Pris £18. 

Jämfört med många andra yrkesutövare skriver 
arkeologer sällan autobiografier, vad det nu be
ror på. Det är synd, ty arkeologiska självbiogra
fier skulle även om de är personligt färgade ge 
en tidsbild av ämnets utveckling och ställning i 
det samhälle, där författaren utfört sin livsgär
ning. Det är av denna anledning jag vill fästa 
Fornvännens läsares uppmärksamhet på en volym 
självbiografiska essayer — The Postmasters — 
som det för arkeologer välkända engelska förla
get Thames & Hudson gett ut. 

Det är en sammanställning av korta biografi
er, på sin tid initierade av den nu bortgångne 
Glyn Daniel och tidigare publicerade i den av 
honom redigerade tidsskriften Antk/uity (1958, 
1980—86). De flesta författarna tillhör den eng
elskspråkiga världen. Alla har varit verksamma 
mellan 1930- och 1970-talet med ett undantag 
— V. Gordon Childe. Alla har också varit aka
demiska lärare och därmed haft ansvar och in
flytande på utbildningen av nya generationer 
arkeologer. 

Essaysamlingen inleds med V. Gordon Chil
de, den äldste av dem, verksam ett årtionde ti
digare och fram till mitten av 50-talet. Det är 
ingen överdrift att påstå att han också är den 
störste arkeologiske tänkaren under sin tid, och 
att hans individuella inflytande på det arkeolo
giska samhället världen över har varit utan jäm
förelse mest genomgripande. Genom sina arbe
ten skapade han intellektuellt och kronologiskt 
allomfattande ramverk för den gamla världens 
förhistoria, som i princip tillämpas alltjämt. 
Och mer än någon annans påverkade hans ide-
er också Postmasters' arkeologisyn. Det märks 
tydligt även i essayerna. 

Det som slår en nutida läsare av boken är den 
trånga port, som mötte de unga 'Pastmasters', 
när de var färdiga att inträda i det etablerade 

samhället. I den engelskspråkiga delen av värl
den fanns det relativt få fasta tjänster att se fram 
emot, jämfört med dagens förhållanden. Men 
det som kanske förvånar ännu mera är att det 
var svårt att få teoretisk arkeologisk grundut
bildning. Med ett par undantag när kunde de 
flesta essayförfattarna inte få den, eftersom för
historisk europeisk arkeologi inte förekom som 
universitetsämne vid de lärosäten där de stude
rade. De är sålunda självlärda genom egen läs
ning och praktiskt arbete, som de började tidigt 
med. 

Som exempel på de flestas bakgrund kan 
nämnas att Childe kom till arkeologin från 
komparativ filologi, i hopp om att finna indo-
europeernas vagga genom att identifiera deras 
primitiva kultur. Stuart Piggott hade ingen for
mell akademisk utbildning och examen när han 
utnämndes som Childes efterträdare till profes
suren i Edinburgh. Seton Lloyd var utbildad 
arkitekt, när han sadlade om till Mellanösterns 
arkeologi. Sigfried De Laet hade klassisk filolo
gi och antikens historia som bakgrund, då han 
utsågs till professor i förhistorisk arkeologi i 
Gent. Inte heller den ende nordiske arkeologen 
i samlingen, Carl Johan Becker hade någon for
mell akademisk utbildning i sitt ämne. Univer
sitetet i Köpenhamn hade inte någon lärostol i 
ämnet under hans studietid på 30-talet. "Un i 
versitetet" för honom var Nationalmuseets 
första avdelning och kamraterna vid fältarbe
ten. Som akademisk lärare har han genom egen 
erfarenhet kommit fram till att en akademisk 
lärare kan utbilda en ny generation lika bra om 
inte rentav bättre genom vad han skriver än vad 
han föreläser om. 

Trots att The Pastmasters som nämnts, i så hög 
grad är begränsade till engelskspråkiga arkeo
loger, något som förvånar, ger samlingen en 
god historisk återblick. 

Lili Kaebs 
Prästgårdsgatan 68 
S-412 71 Göteborg 
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Thor Heyerdahl, The Maldive Mystery. Unwin 
Paperbacks. London 1988. 323 s. ISBN 0-04-
440194-9. Pris £ 6.95. 

I do not think that anyone has ever before re
viewed a novd in the venerahle Fornvännen. Thor 
Heyerdahfs The Maldive Mystery is very much a 
Victorian adventure novd, but it is also very 
much more, a tale of a devoted man's battle 
against religious ignorance, bigotry and fa-
naticism. When asked to review this book I 
hesitated but briefly, having visited the Mal-
dives quite recently, and accepted with some 
trepidation. 

A Scandinavian archaeologist, used to think-
ing in terms of a landscape of late-glacial mo-
raines, tills, days and postglacial peats, resting 
on archaic bedrock, rising slowly but inexor-
ably out of the sea, may find it difficult to vi-
sualize the Maldive landscape-seascape. The 
archipdago, a great number of atolls compris
ing well över a thousand islands, consists en
tirely of coral, supported by a subaquatic ridge. 
None of the islands rises more than two metres 
above sealevd. Heyerdahl does not discuss the 
geology. However, since coral only grows under 
water, the islands were born when the ocean 
level was slightly more than two metres above 
that of today, probably during the "postglacial 
climate optimum", some time around the fifth 
or fourth millenium B.C. This, then, is the ter
minus post quem. But when were the islands 
first settled? 

One of HeyerdahFs favourite ideas is that of 
a prehistoric master race, the ' Tong-ears'', who 
sailed reed rafts from Egypt to settle America 
and Oceania. He believes these to have been 
the first settlerson the Maldives. Unfortunatdy 
for Heyerdahl, artificially dongated ear-lobes 
neither were, nor are, rare and they most cer
tainly are not specific to any one group of people. 

However, the "myster ious" sailors who 
settled the islands may not have been so very 
mysterious. Already by the time of the Indus 
Culture many ships sailed the Indian Ocean, 
some of them certainly being driven off course. 
It is extremely unlikely that the islands did not 
receive shipwrecked colonists already in the se
cond or third millenium B.c , probably fairly 
soon after they had risen out of the sea. 

Pottery found on Kaaf-Vadu appears to be of 
Malaysian origin, and to date from the late 3rd 
millenium. Some sherds from the same island 
appear to be of a style characteristic of the 
Indus valley culture. Heyerdahl believes the 
Malaysian pottery to date from the time of the 
great Malay expansion, when sailors from the 
peninsula found and settled Madagascar. Un
fortunatdy he appears not to have compared 
these sherds with neolithie pottery from south 
India and from Ceylon. Cowrie-shells, proba
bly from the Maldives, have been found at 
Lothal, one of the ports of the Indus culture 
during the millenium 2500—1500 B.c. Cowrie-
shells have served as currency for a very long 
time, finally fallingout of use when the German 
colonial administration in East Africa and in 
New Guinea caused a rampant inflation by 
having large quantities made of poredain, in 
the early years of the present century. Heyer
dahl also means that certain types of beads, 
found in the Maldives, are of types characteris
tic of the Indus culture. 

Låter, in historie times, the great Indian ex
pansion certanly affected the Maldives, when 
all the islands of Indonesia, as well as Burma 
and Thailand, were converted to hindooism 
and Indian conquerors established Hindoo 
kingdoms in these areas. And över the centuries 
accidental colonists kept arriving. Any fisher
man from southwest India or from Ceylon who 
is eaught by the north-east monsoon will even-
tually find himself in Maldive waters. 

As in so many other develloping countries 
(and in Sweden) the average citizen of the Mal
dives is not interested in antiquity or in preserv-
ing prehistoric remains. Muslim bigotry makes 
matters worse, making people destroy any 
buddhist or hindoo remains found. The time 
before 1153, the year of the official conversion to 
islam, simply does not exist. 

The former government of the islands en-
couraged Heyerdahl but during the present 
regime most of his material has been destroyed 
at the Male museum since "it was pre-islamic 
and thus of no interest". Ever since Omar 
burned the library at Alexandria, in 642, fun
damental moslems always have been, and still 
are, extremely hostile to culture. But a know
ledge of the history and prehistory of the islands 
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is crucial for our understanding the course of 
events in the whole area around the Indian 
Ocean. It is our responsibility to preserve the 
sources for future generations to study. All pre-
moslem finds should be removed from the is
lands for safe-keeping at least until such a time 
as iconodasm looses its grip on the people. This 
is one of many cases which go to prove that the 
"Elgin Marbles Syndrome" is unjustified! 

Heyerdahl makes a number of unsupported 
statements which, if repeated often enough, 
might easily be taken for facts. He thus claims 
that "for early mariners, nothing was easier to 
locate than the equator", Actually, nothing was 
more difficult to locate than the equator, that 
line from where Polaris is seen bisected by the 
sky-line. It is not so very difficult to measure 
Polaris' angle above the horizon with a cross-
staff, but it is remarkably difficult to keep Pola
ris exactly on the horizon. The equatorial chan
nel is no more than 40 to 50 nautical miles wide, 
so careful navigation must have been as neces
sary in oiden times as it is today. (1 N M = 
1852 m.) It is not to be wondered at that two of 
the largest buddhist buildings stånd at either 
end of the channel, to mark the entrances. That 
the equatorial passage was far from being as 
important to navigation as stated by Heyerdahl 
is proved by the fact that the Portuguese built 
their fortress at Male, not at the passage. 

Heyerdahl also claims that it is necessary to 
take the route through the Equatorial Passage 
when rounding India. Anyone reading the 
Indian ocean Pilot will find that such is not the 
case, and in the 17th, 18th and 19th centuries 
the sailing ships regularly passed east of the 
Maldives on their way round India. (The diffi
cult passage was that between the peninsular 
coast and Ceylon.) The narrowest part of the 
passage between the Maldives and the Indian 
coast is more than 215 NM wide and mostly 
more than 2 000 m deep. Further north, the 
narrowest part of the passage between the 
Laccadives and India is more than 100 NM 
wide and also more than 2 000 m deep. Calicut, 
a city and port mentioned already in the Peri
plus, is situated here, proof enough of the im
portance of the coastal passage. The mariner 
who, for one reason or another, wants to pass 
outside the islands in the Indian Ocean will find 

that the passage through the Equatorial Chan
nel involves a great detour towards the south, 
the shortest route west being that on either side 
of Minicoy, through either the 8-degree or the 
9-degree channels. The passage through the 
Equatorial Channel leads towards the south-
west, towards Africa. " T h e founders of the first 
dynas t i e s . . . in Mesopotamia and in the Indus 
valley all claimed descent from the sun.' ' There 
is nothing to indicate this in the earliest sumeri
an inscriptions, and the script of the Indus val
ley culture has not even been deciphered! 

As we all know Heyerdahl has tried to 
"p rove" his favourite ideas by sailing the 
oceans in ships at which any Egyptian or Meso-
potamian captain would have laughed. Egyp
tian nobles of the Old Kingdom hunted hippos 
from reed rafts but all the Egyptian finds, from 
Cheops' mortuary barge to the smallest models 
in the tombs of the Middle and New Kingdoms, 
show that even the ships sailing the Nile were 
carvd-built wooden ones and also the ships of 
early Mesopotamia had wooden hulls. Even 
today, the marsh Arabs of Iraq use reed rafts 
for local fishing, but for serious work they rely 
upon " ta radas" , long, slim, elegant wooden 
canoes which were depicted already in Sume
rian and Babyionian times. 

If you sail the open sea you will, sooner or 
låter, find yourself off a lee shore. In such a 
situation you will die, unless you can tack and 
beat free under sail, since no one can row a car
go ship against wind and sea — and no reed raft 
can tack. Neither HeyerdahPs reed ships nor 
Brogger's bronze-age skin-boats ever sailed the 
ocean. 

The author discusses the connection between 
reed boats and cydopic walls of polygonal cut 
stones, insisting that these were two cultural 
traits int imatdy connected. Such was almost 
certainly not the case — quite certainly not on 
the Maldives, where there are no reeds but 
many walls built with polygonal blocks of cut 
coral! The polygonal shape of the blocks of 
the Maldive walls and of early walls in many 
other parts of the world is for purely economic 
reasons: it saved chipping away large quantities 
of stone to produce rectangular blocks, a most 
laborious process. 

Lixus, in Morocco, was founded by the 
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Carthaginians about 500 BC but the remains 
now visible are all Roman. Heyerdahl is wrong 
in attributing the temple to the Phoenicians or 
to their predecessors, whom he believes to have 
been the Philistines. On the next page he states 
that the Hittites were the Phoenicians' prede
cessors as sailors and merchants and that they 
lived in Phoenicia. To be sure, Hittite political 
organization survived longest in some small 
city states in Syria, but their home was in cen
tral Anatolia, and there is no trace of their ever 
having turned to sea-borne trade. The "sea 
peoples" were something else again, the Phili
stines probably being among them. From 
Egyptian reliefs we know that they did not use 
reed-boats. 

Heyerdahl refers to Dilmun as the "legen-
dary Sumerian fatherland". Dilmun, which 
Libby has identified as Bahrein, was holy to the 
Sumerians but Sumerian tradition does not 
da im Dilmun as the original home, speaking 
only of a mountaneous country in the south. 
Personally I have always bdieved the Sume
rians to be an off-shoot of the pre-semitic popu
lation of South Arabia, another branch of 
whom migrated to Egypt where their influence 
on the local neolithie culture led to the flowering 
of late predynastic and early dynastic times. It 
is high time for the late neolithie and early me
tal age of South Arabia to be investigated! 

Heyerdahl claims that native American cot
ton had short staples and could not be used 
until, already in pre-columbian times, it was 
crossed with old-world cotton from the Mal
dives. This statement is not correct. Two species 
of cotton, tree cotton, Gossypium arboreum L., and 
short staple cotton, G. herbaceum L., were tra
ditional fibre plants of the Old World. Wild old-
world cottons are only known from Africa and 
the earliest indication of cotton cultivation 
comes from Afyea, in Nubia, where cotton 
seeds and lint hairs intermediate between those 
borne by wild forms and those produced by 
African herbaceum or arboreum eultigens were 
discovered in goat coprolites, dating from 
2500 B.C Already by 1800 B.C. cotton vas culti
vated in India, fragments of cotton textiles 
having been found in Harappa and in Mohenjo 
Daro. Cotton is mentioned by Sennacherib in 
about 694 B.C: and cotton has been found in an 

Egyptian mummy of about 200 B.C. (Chowd-
hury, K. A. and Buth, G. M. 4500-year-old seed 
suggest that true cotton is indigenous to Nubia. 
Nature, London, 1970, 227, pp. 85-86 . Hut-
chinson, J.B. India: Local and introduced crops. Phil. 
Träns. R. Soc. London. 1976. Harlan, J. R., de 
Wet, J. M.J . and Stemler, A. B. L., Eds: The ori
gins of Afrkan pbnt domestkation. The Hague, 
1976. Cockburn, A. & E. Eds. Murnmks, Disease 
andAncknt Cultures. Cambridge, 1983.) However, 
the staple length of old-world cotton is less than 
22 mm whereas that of American cotton is 
24—35 mm. The latter is thus far superior for 
spinning, replacing old-world cottons already 
in the 16th century. The oldest finds of Ameri
can cotton textiles are those from Huaca Prieta 
in Peru, dating from 2500—2000 B.c American 
cotton owed nothing to old-world cotton! 

Apparently only a few radiocarbon dates 
were available by the time the book went to 
press. The temple on Nilandu was evidently 
built in the 5th or early 6th century and rebuilt 
in 550 A.D. We look forward to more radiocar
bon dates! It will be particularly interesting to 
see if radiocarbon will confirm the very early 
dates suggested by the pottery from Kaaf-Vadu. 

The only evidence for direct contact between 
the islands and Rome is a republican denarius 
of 90 B.c, found in a buddhist stupa, and a re
ference by Ammianus Marcellinus to envoys 
from Divi, (the islands " in front of Ceylon." i.e. 
the Maldives,) to Julian Apostata. 

There are many kinds of archadogy, the 
three most common ones being systematic 
archaeology, impressionist archaeology and 
adventurous archeology. The proponents of the 
first variety study artefacts and propose dry 
theories, those of the second are mostly inter
ested in " h u m a n ecology" and those of the last 
tend to formulate hypotheses which they then 
try to prove. Heyerdahl most certainly belongs 
to the third category. 

It is difficult to review any of Heyerdahfs 
books without either succumbing to hero-wor-
ship or resorting to libel. The Maldive Mystery 
must be taken for what it is: a tale of an ad-
venture which has enabled the author to con
firm Belfs observation of more than a hundred 
years ago: that there are, or were, pre-moslem 
buildings and other remains on the Maldives, 
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buddhist shrines and stupas, but also hindoo an optimistic foray resulting in a sketchy and 
temples and even older buildings. We look for- rather inaccurate sketch map of a hitherto un-
ward to Skjolsvold's and Johansen's archaeolo- known country, a map which will, we hope, per-
gical report! suade qualified surveyors to follow. 

This is a book which you read with pleasure 
and exasperation, with despair and hope, until Gad Rausing 
you realize what it is — the tale of an eternal 78 Addison Road, London W14 8ED 
explorer's first venture into unknown territory, England 
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Frithjof Hallman, Labyrinthe und Trojaburgen I, 
Mannus-Bibliothek X X I X NF, Bonn 1988. 

Trojeborgama, eller labyrinterna som arkeolo
gerna brukar föredra att kalla dem, tillhör våra 
mest gåtfulla fornlämningar. De är svåra att 
tidsbestämma och deras äldsta användning är 
också höljd i dunkel. Figurer med samma 
märkliga mönster är kända från så skilda delar 
av världen som Europa, Indien, Ostindien och 
indiankulturerna kring gränsen mellan USA 
och Mexico. De äldsta säkert daterbara av
bildningarna kommer från medelhavsområdet 
och pekar på tiden omkring 1200—1300 f. Kr. 

Sverige har fler bevarade labyrinter än något 
annat land, men vi vet väldigt lite om datering
arna. De flesta tycks ha tillkommit under histo
risk tid. Ett litet antal, kanske bara ett tjugotal, 
ger intryck av att vara förhistoriska. Men några 
säkra bevis finns egentligen inte för någonting 
när det gäller labyrinterna i Norden. Man mås
te nöja sig med att samla och väga indicier. 

Runt om i världen har det under de senaste 
100 åren skrivits enormt mycket om detta fasci
nerande ämne. Men i vårt land där det rikaste 
materialet faktiskt finns, är det inte många som 
gått i närkamp med problemen. Hos oss har 
detta ämne nästan helt hamnat i händerna på 
amatörer. 

Den här bakgrundsteckningen är nödvändig 
för att förklara hur sensationellt det är när en 
svensk nu gett ut en bok om labyrinter. Det har 
aldrig hänt förut. Kanske är det också typiskt 
för forskningssituationen att publiceringen 
sker på tyska och boken ges ut i Västtyskland. 

Författaren Frithjof Hallman är (förstås) 
amatörforskare och lidelsefullt intresserad av 
dessa gåtfulla stensättningar. På litet avstånd 
har jag kunnat följa hans mödosamma arbete 
sedan ett dussintal år. Hallman är också poet 
och lycklig nog att ha fått se sina dikter publice
rade. Hans språkkunskaper är av ett slag som är 
utdöende i dagens skolsverige. Allting verkar så 
lätt när han berättar om författandet av sina 

manus på tyska och franska. Det här är en bok 
som inte alls känns översatt från svenska utan 
som rätt igenom präglas av tysk grundlighet i 
ämnesbehandlingen. 

Hallman ger en bred exposé över litteraturen 
om labyrinter, speciellt den tyska. Här finns 
lockande smakbitar från de mest skilda teorier. 
Författaren resonerar sig fram utifrån tidigare 
teoribildning. Han värderar och drar egna slut
satser. Men det vore en överdrift att påstå att 
han själv tillför debatten några omvälvande ny
heter. Det har säkert inte heller varit syftet. 

Framställningen ansluter rätt nära till upp
läggningen i flera tidigare böcker som t. ex. 
Ernst Krauses Dk Trojaburgen Nordeuropas 1893 
och Matthews Mazes and Labyrinths från 1922. 
Hallmans bok kan enkelt beskrivas som en in
troduktionsbok till ämnet. Speciellt intressant 
är den för de läsare som söker uppslagsändar 
för att följa den tyska labyrintdebatten. Här 
finns en bred provkarta över uppslag och teo
rier. Till det mer spektakulära i innehållet hör 
kapitlen om labyrinternas tänkbara samband 
med föreställningar om solen och månen. 

För jordnära arkeologer kan nog Hallmans 
diskussion kännas lite i lättflyktigaste laget. 
Men för den som är road av spekulativa teorier 
finns här åtskilligt att hämta. Mycket av inne
hållet kretsar kring mytforskning. Speciellt vär
defull borde den vara som uppslagsbok om 
labyrintteorier. J ag känner inte till någon an
nan labyrintexpert som idag visar prov på sam
ma grundliga kunskaper om labyrintdebatten 
på kontinenten. Men av någon anledning sak
nas en litteraturförteckning på slutet, vilket na
turligtvis är en stor nackdel. Kanske kommer 
litteraturförteckningen i den andra del av bo
ken som författaren utlovar. 

Efter en grundlig genomgång av debatten 
om labyrintmönstrens typologi diskuterar 
Hallman labyrintmotivets skilda användnings
områden. Där finns något av det mesta för den 
labyrintintresserade. Mot slutet av boken över
går författaren till att presentera geografiska 
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översikter. I denna första del behandlas sålunda 
Italiens, Spaniens och Englands labyrinter. 
Min gissning är därför att genomgången av det 
labyrintrika Norden sparats till bokens andra 
del. 

Det är inte meningsfullt att här föra en 
grundlig diskussion om eventuella detaljfel. 
Men låt mig ändå peka på en viktig punkt där 
mina egna slutsatser skiljer sig avsevärt från 
författarens. Hallman försöker gång på gång 
lyfta fram indicier som tyder på att labyrinter 
kan ha anlagts redan på bronsåldern. Nästan 
genomgående rör det sig om indicier som jag 
vill underkänna. 

Det finns två säkert daterbara labyrintföre
komster från bronsåldern. En på en lertavla 
från "arkivet" i Pylos på Peleponnesos (ca 1200 
f Kr.) och några keramikfragment med laby
rintbilder från Tell Rifa'at i norra Syrien (ca 
1300 f. Kr.). Men dessa bägge exempel upp
märksammas egentligen inte av Hallman. I 
stället ger han sig ut i diskussioner kring indi
cier som enligt min mening knappast ger un
derlag för dateringar till bronsåldern. 

Fortfarande är det omöjligt att med rimlig 

säkerhet ge besked om när labyrintfigurer med 
det karaktäristiska mönstret första gången nåd
de Nordeuropa och Norden. Åtskilliga omstän
digheter tyder på att labyrinterna spelat en roll 
i den hedniska kulten i Sverige redan under äld
rejärnålder, men för att gå längre tillbaka än så 
krävs det att man finner nya indicier. 

Något förbryllande är att Hallman inte gjort 
mera väsen av 80-talets rätt omfattande laby
rintforskning. Han nämner t. ex. inget om Her
mann Keras omfångsrika och påkostade laby
rintbok från 1981 (Labyrinthe; se rec. i Fornvännen 
1982, s. 279 ff), som ger en hittills oöverträffat 
bred dokumentation i text och bilder. 

Trots vissa skönhetsfläckar är detta dock en 
intressant och trevlig bok för den som fascine
ras av de myter och magiska föreställningar 
som kan ha legat bakom anläggandet av troje-
borgar. Hallmans entusiasm är av det slaget 
som lätt smittar av sig. 

John Kraft 
Djäknebergsgatan 3 A 

724 61 Västerås 

Herwig Wolfram och Andreas Schwarcz, An-
erkennung und Integration. Zu den wirtschaftlkhen 
Grundlagen der Völkerwanderungszeit 400—600. Be
richte des Symposions der Kommission fiir 
Friihmittelalterforschung 7. bis 9. Mai 1986. 
Stift Zwettl, Niederösterreich. Österreichische 
Akademie der Wissenschaften. Philosophisch 
Historische Klasse Denkschriften, 193. Band. 
Wien 1988. 85 s. ISBN 3-7001-1303-X. Pris 
ÖS 350. 

Österrikiska vetenskapsakademiens kommis
sion för tidigmedeltida forskning har sedan nå
got tiotal år sysslat med främst två sammanhö
rande frågor. Det gäller historien rörande dels 
de folk som drog in i det romerska riket och 
grundade stater på romersk mark, dels det om
råde som — efter att tidigare ha varit en del av 

det romerska riket — blev andra folks hembygd 
och därmed en ny, politiskt indelad region. 

Sedan 1978 har kommissionen hållit flera 
symposier i Zwettl på nämnda tema — så också 
symposiet "Anerkennung und Integration. Zu 
den wirtschaftlichen Grundlagen der Völker
wanderungszeit 400—600", som ägde rum i 
Zwettl 7—9 maj 1986. Det är om detta som 
symposierapporten handlar. Den innehåller 
två artiklar av Dietrich Claude. En diskuterar 
barbarernas bosättning i romarriket under 
första hälften av 400-talet. En annan analyserar 
begreppet milknarius utifrån olika forskares för
klaringar. Den mest omfattande uppsatsen har 
skrivits av Jean Durliat och har titeln " L e 
salaire de la paix sociale dans les royaumes bar
bares (ve—vie siecles)". Durliat behandlar vad 
det kostade romarna att betala barbarerna för 
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att få fredliga förhållanden på romersk mark. 
Rapporten avslutas med en kommentar av 
Walter Goffart. 

Claude erinrar om att man sedan mitten av 
1800-talet har trott att germanerna, när de slog 
sig ned i romarriket, anvisades jord att bruka. 
Mot den uppfattningen står enligt Claude åsik
ten att barbarerna inte fick jord utan andelar av 
de skatter som provinsbefolkningen hade att er
lägga. Dock finns få källor som kan upplysa om 
hur det verkligen förhöll sig. För sin del tror 
Claude att barbarerna tilldelades jord, när de 
trängde in i romarriket. Dock kan man inte ute
sluta att barbarerna också hade ett visst sam
band med skatteväsendet, menar Claude. Frå
gan om på vilket sätt barbarerna livnärde sig 
under de första åren av deras uppehåll i det 
romerska riket var dock inte helt utredd i forsk
ningen enligt Claude, som erinrar om att väst-
goterna efter ett fördrag med romarna år 416 
företog fälttåg på iberiska halvön. Som ersätt
ning härför fick de livsmedel, som måste ha 
härrört från skatteintäkter, något som Goffart 
förtjänstfullt påvisat. 

Men enligt Claude kunde inte större grupper 
försörja sig med hjälp av skattebidrag. Väst-
goterna i Spanien måste försörjas sjövägen. På 
lång sikt kunde därför deras försörjning endast 
ske genom tilldelning av jord, slutar Claude sin 
artikel. Vad gäller hans uppfattning om milkna-
rius — ett östgotiskt begrepp — nämner Claude 
i sin andra artikel Theodor Mommsens upp
fattning att milknarius var innehavare av ett milk-
na dvs. ett 'skattehemman'. Andra forskare an
ser att milknarius står för en militärbelalhava-
re för en enhet — 'ett tusende'. Uttalanden 
av Cassiodorus, som Goffart åberopar enligt 
Claude, visar att det just är en militärbefäl
havare. 

Durliats långa artikel om Roms ersättning 
till barbarerna för att upprätthålla fredliga 
förhållanden i de barbariska kungadömena for
mar sig till en ingående redovisning av det 
romerska skattesystemet i provinserna. Inled
ningsvis ställs frågan: Av vilka resurser levde 
barbarerna i sina kungadömen i de romerska 
provinserna? Fick de löner (sold) eller skatte
intäkter till följd av expropriation av romersk 
mark? Hans artikel är egentligen en analys som 
utgår från Goffarts år 1980 publicerade bok 

Barbarbns and Romans A.D. 418—584. The Tech
niques of Accomodatbn. Däri framhålls bl. a. att 
inga särskilt radikala omvälvningar skedde, när 
barbarerna trängde in på romerskt område, 
trots de olika lösningar som tillgreps för att pla
cera dem inom riket. Romarna och barbarerna 
var nämligen sedan länge vana vid varandra på 
grund av kontakter t. ex. genom varuutbyte. 
Beträffande öst- och västgöter samt burgunder 
slog sig dessa ned i romarriket på grund av för
drag. Dessa gick inte ut på att expropriera ro
mersk mark utan på att en del av indriven skatt 
tilldelades barbarerna av jordägarna. 

Goffart framhåller i sin bok enligt Durliat att 
barbarerna själva fick driva in skatten hos skat
tebetalarna. Detta sätt att driva in skatt ledde 
till att barbarerna kom att betrakta sig som äga
re till den jord från vars avkastning de uppbar 
skatt. Denna tes blir utgångspunkt för Durliats 
fortsatta analys av olika aspekter av det romers
ka skattesystemet. Han tar upp skilda sätt för 
romarna att betala de olika barbarstammarna 
för deras tjänster åt romarna. Bl. a. nämner 
han följande: 

I fördrag med Rom fick barbarkungarna viss 
kontroll över det område som ockuperades. Det 
omfattade alltid rätten att disponera skatteresurser 
för barbarernas underhåll och för att finansiera 
en tillräcklig administration. Detta uteslöt, me
nar Durliat, inte expropriationer av jord — 
legala respektive illegala. De skillnader, som 
tycks kunna skönjas mellan olika barbarkunga
dömen, beror utan tvivel vad gäller skatteför
delningen på vilken källa som lämnat informa
tion. De samtida historikerna utom Procopius 
är vaga. Säker information erhålls enligt Dur
liat endast i främst administrativ korrespon
dens, som påträffats i Italien. Utifrån korre
spondens från Cassiodorus analyserar Durliat 
frågan hur barbarerna ersattes. 

Den indrivna skatten bestod av s. k. sortes (an
delar, lotter, alltså ett slags skatteunderlag) och 
tertkte (tredjedelar). Lokala skatteindrivare an
svarade för att betala ut insamlade belopp. Den 
kejserliga regeringen fastställde skatten men 
förlitade sig på lokala myndigheter vad gällde 
skatteindrivning och utbetalning av ersättning. 
S. k. curmks ledde arbetet — i praktiken högt 
uppsatta präster assisterade av adelsmän eller 
andra personer av betydelse. De som var berät-
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tigade till sors fick reda på var de kunde få den 
ersättning de hade rätt till. Därefter fick de be
gära den summa som tillkom dem av de lokala 
myndigheterna. Innehavaren av sors fick aldrig 
veta från vilka personer skatten drevs in. 

Durliat förklarar vidare varför Galliens bar
barer fick två tredjedelar, tertbe, av indriven 
skatt, medan Italiens goter bara fick en. Stats
budgeten delades normalt i tre delar; en tredje
del gick till hovet och dess ministrar, en till 
armén och en till den lokala administrationen. 
Östgoterna i Italien fick endast den tredjedel 
som gick till armén. Däremot fick de västgo-
tiska och burgundiska 400-talskungadömena 
två tredjedelar, varav en var avsedd för armén 
och en för hov och administration, eftersom 
västgöter och burgunder skapade förvaltning
ar, som inte fanns tidigare. 

Konferensen visade, enligt Goffarts artikel, 
att det senromerska samhället och dess ekono
mi genomgripande påverkades av rådande of
fentlig rätt och skattesystem. J u mer dessa 
frågor reds ut, framhåller han, desto bättre 
klargörs de exakta förhållandena kring barba
rernas kolonisation. Av särskilt intresse är så
lunda att lokala myndigheter drev in skatt och 
också hade ansvar för utbetalningar. Däremot 
bestämde den kejserliga regeringen vad som 
skulle drivas in och ges ut. Skatteindrivning och 
betalning till barbarerna (sold etc.) var tydligen 
ett i hög grad decentraliserat förfarande i det 
västromerska riket. 

En viktig fråga vid konferensen var vidare, 
som framgått, huruvida barbarerna någonsin 
fick jord för att odla eller för deras efterkom
mande att odla. Troligen fick goter och burgun
der en hög grad av kontroll över sors men Gof
fart drar slutsatsen att kejsaren inte utdelade 
jord. 

Utan tvekan tar konferensrapporten upp ett 
intressant tema om vilket tidigare föga varit 
känt, nämligen frågan om hur barbarerna fick 
ersättning för sina tjänster åt romarriket (så att 
detta också kunde få fred och ordning inom 
gränserna). Det väsentligaste resultatet från 
Zwettl-konferensen är uppenbarligen att sortes 
utgick i form av betalningar, verkställda av 
lokala myndigheter med utgångspunkt i skatte
indrivning. 

Barbarstammar i Roms sold ersattes ju också 

genom gåvor av olika slag utöver inkomster från 
skatteindrivning. S. k. donativa nämns visserli
gen av Durliat, som dock inte närmare går in på 
vad de bestod av. Det finns säkerligen anled
ning tro, att s. k. lyxvaror påträffade i Nord
europa som gravgåvor m. m. i vissa fall kan ha 
lämnats som ersättning för utförda tjänster i ro
marriket och alltså inte utan vidare kan ses som 
utslag av handel. Det hade varit intressant med 
någon belysning av omfattning och innehåll i 
dessa donativa. 

Anmälaren anser vidare att det för en större 
publik kunde ha varit lämpligt med någon in
formation i rapporten om det ekonomiska läget 
i det senromerska riket för att bättre förstå ske
endena. Under senromersk tid rådde nämligen 
en allvarlig ekonomisk kris. (J.-Ph. Lévy, L'éco-
nomk antique, Paris 1969, s 103 ff; G. Lefranc, 
Hisbiredu Comrnerce, Paris 1965, s. 19 ff). Främst 
tycks det ha gällt 400-talet. Jordbruksproduk
tionen räckte inte till och minskade dessutom, 
särskilt i bl. a. Italien. Malarian spreds alltmer 
i Toscana. Vad gäller 300-talet präglades detta 
t. ex. av snabb inflation i ekonomin bl. a. bero
ende på alltför stora statliga utgifter. Såväl 
Diodetianus som Constantin sökte komma till 
rätta med inflationen utan att egentligen lyckas 
— Diodetianus genom att i sitt edikt 301 utför
da maximipriser, vars överträdelse medförde 
dödsstraff. Krigen mot barbarerna åstadkom 
varubrist. 

Krisen ledde inte endast till prishöjningar 
utan även till ett slags återgång till naturahus
hållning. Inbördeskrig, regionala uppror, bar
barernas intrång i romarriket m. m. hindrade 
samfärdsel och transport av varor. Rövare till 
lands och till sjöss uppträdde igen, särskilt un
der 400-talet i samband med att vandaliska 
pirater uppträdde i Medelhavet. Italien och 
Rom upphörde att vara centrum för handeln. 
Klasskillnaderna tilltog, de förmögna blev rika
re, de fattiga blev allt fattigare. Särskilt i städer
na var misären stor, tillfälligt lindrad i Rom ge
nom s. k. annona, dvs. utdelning av spannmål. 
Mer och mer orienterades tillvaron från städer 
till landsbygd — en återgång till att odla jorden. 
Nyodlingar togs upp. Under denna ekonomis
ka kris reglerades ekonomin hårt, inte bara när 
det gällde Roms försörjning utan också vad av
ser tillverkning och handel. Särskilt utrikeshan-
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deln reglerades omfattande. Det var under den 
här tiden som exportförbud utfärdades för s. k. 
strategiska varor. Förbudet riktades mot barba
rerna och mot länder som var fientliga mot 
Rom. 

Antalet germaner som slog sig ned i väst 
uppskattades av Pirenne till ca 5 % av total
befolkningen. Detta tillskott vägde dock inte 
upp förluster på grund av härjningarna under 
folkvandringstiden (G. Antonetti, Léconomk Médie-
vak, Paris 1975, s. 13 f) . Roms problem under 
denna tid underlättade med andra ord barbarer

nas intrång och bosättning inom det romerska 
rikets gränser. 

Slutligen må nämnas att artiklarna i rappor
ten är skrivna på tyska, franska och engelska. 
Durliats uppsats utgör huvuddelen av rappor
ten. För att förstå den rekommenderas att ha ett 
latinskt lexikon till hands! 

Nils Ringstedt 
Konsumentverket 

Box 503, S-162 15 Vällingby 

Egon Wamers, Insularer Melallschmuck in wikinger-
zeitlkhen Gråbern Nordeuropas, Offa-Bucher. Band 
56. Karl Wachholtz Verlag. Neumunster 1985. 
127 s. 47 Taf. Pris 80 DM. 

De insulaere metallarbeidene som er funnet i 
skandinaviske gräver, fremfor alt de norske, er 
temaet for Egon Wamers' publikasjon. Tidlige
re har hovedmengden av de norske funnene 
vaert publisert av Jan Petersen i Viking Antiquities, 
1940, Birkamaterialet av Holger Arbman 
(1937, 1940—43) og deler av det danske mate
rialet av Johannes Bröndsted (1938) og i katalo
gen Vikingerne i Engbnd, 1981. Men en samlet 
gjennomgådse hvor alle tre lands funnmateriale 
ble presenten med ajourfort informasjon og 
gode illustrasjoner, har man savnet. 

Wamers har ikke i ferste rekke tätt sikte på å 
läge en corpuspublikasjon, men å legge funne
ne til rette som historisk kildemateriale. Boken 
er veldisponert, med en katalogdel og med re-
sonnerende kapitler som utvikles fra de konkre-
te og begrensete problem til mer omfattende 
hypoteser. Samtlige gjenstander i katalogen er 
illustrert. De gjengitte fotografier og tegninger 
er små, men tilstrekkdige for identifikasjon av 
de viktigste typologiske og dekorative elemen-
tene. 

Wamers har stått överfor flere vanskdigheter 
i behandlingen av dette materialet. En av de 
viktigste gjelder identifikasjonen av de " in
sulaere" stykkenes opphavssted. Hvor tidligere 

generasjoners arkeologer brukte betegndsen 
" i r sk" på alle arbeider med båndentrelac, har 
diskusjonen de siste par decennier i stor grad 
dreiet seg om kriteriene for attribusjon til 
h. h. v. Irland, Northumbria og Skotland. Den
ne forskningssituasjonen er ennå ikke avklaret, 
og det er en vesentlig svakhet ved Wamers' ar
beid at han ikke presenterer problemet og de 
motstridende syn. I stedet har han basert sine 
attribusjoner på to artikler av Egil Bakka (1963) 
og Gunther Haseloff (1979), og skjont begge 
disse er vektige bidrag til diskusjonen har de en 
forefepig karakter. Det piktiske alternativet 
nevner Wamers ikke overhodet. Heller ikke har 
han innlatt seg på selvstendige vurderinger av 
attribusjonskriteriene. 

En lignende avhengighet av eldre forskeres 
arbeid preger det avsluttende kapitlet som sam-
menligner funnene av insulaere importsaker 
(hovedsakdig norske, fra 800-tallet) med rune-
steinenes innskrifter (hovedsakdig svenske, fra 
1000-tallet). Her danner A. Ruprechts arbeid 
fra 1958 grunnlaget for konklusjoner av nokså 
dementacr art vedr. endringene i skandinaviske 
haertokt mot Vesteuropa, mens nyere forskning 
og diskusjon er utelatt, og Ruprecht er sitert 
uten kritiske kommentarer. 

Bokens beste kapitel er utvilsornt det som 
omhandler de importerte metallsakene fra 
Kontinentet. Dette er et materiale som Wamers 
kjenner inngående, og hvor han også i andre 
sammenheng har levert selvstendige vitenska-
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pelige bidrag. Det er likevel interessant, og 
forsåvidt symptomatisk for den foreliggende 
publikasjonen, at han ikke kommenterer en av 
de mest feynefallende forskjellene mellom den 
insulaere og den kontinentale importen. Hvor 
de karolingiske metallarbeidene ble gjenstand 
for utstrakt skandinavisk etterligning — både 
kopiering og selvstendige omforminger, er det 
ingen belegg for tilsvarende bruk av de insulaere 
beslagene. Det er flere mulige forklaringer, 
både kulturgeografiske, historiske og ökonomi
ske, på fenomenet. Og med det materialet Wa
mers presenterer, ville det vaert naturlig om han 
hadde tätt dem opp til diskusjon. 

I publikasjoner som den foreliggende, er ka
talogen alfa og omega. Her har man bl. a. an
ledning til å ajourfore, kritisere og korrigere 
eldre faktiske informasjoner, og dermed skape 
et grunnlag som andre forskere kan benytte i 
nye problemstillinger. Hvor brukbar er Wa
mers ' katalog, og i hvilken grad kan man stole 
på de opplysningene den inneholder? 

En svakhet ved den er hans ukritiske gjenta-
gdse av hovedkatalogers og eldre publikasjo
ners typologiske betegnelser. Det er et problem 
for både skandinaviske og utenlandske forskere 
at det ikke er utarbeidet en full systematikk for 
vikingtidens smykketyper. I stedet har man 
hjulpet seg med henvisninger til illustrasjoner, 
for det norske materialets vedk. hovedsakdig i 
to publikasjoner: fer 1928 til Oluf Rygh, Norske 
oldsager. . ., 1885, deretter til J an Petersen, Vi
kingetidens smykker, 1928. I eldre kataloger og 
publikasjoner vil man altså finne betegnelser 
som "R .648" , dvs. Rygh, 1885, fig. 648, i de 
yngre "P.27", dvs. Petersen, 1928, fig. 27 — 
men i begge tilfelle er det én og samme type 
ovalspenne. Det låter ikke til at Wamers er opp-
merksom på forholdet, i hvert fall har han be
nyttet Rygh- og Petersen-betegnelsene side om 
side i katalogen og dermed sikret förvirring hos 
uinnvidde lesere. En annen side av saken er at 
Petersen tidvis har illustrert to kvalitetsnivå av 
en og samme spennetype, f. eks. er P.43 typolo
gisk identisk med P.42, men av lavere kvalitet. 
Når Wamers anforer de meget fine, unike oval
spennene fra Gauselgraven som " P . 4 3 " er det 
ikke bare en feilaktig klassifikasjon, men han 
gir også et feilaktig inntrykk av kvaliteten på de 
skandinaviske gjenstander i funnet. 

For å kontrollere pålitdigheten av realinfor-
masjonene, gjorde jeg stikkprover på de funn 
som finnes i Trondheim. Av 24 funn, er det kor-
reksjoner til 11. Långt de fleste gjelder Wamers', 
angivelse av funnkombinasjoner. Som antydet, 
er hans holdning til eldre funnopplysninger 
svaert ukritisk, og i foreliggende arbeid har han 
sogar utelatt forbehold som er tätt i den opprin-
nelige, publiserte tilveksten (f. eks. kat. nr. 21). 
Folgende funnkombinasjoner i Trondheim er 
med sikkerhet ubrukdige til dateringsformål: 
Wamers kat. nr. 17, 18, 21, 22, 25, 26, 31. Feil-
aktige informasjoner om den enkelte gjenstand 
förekommer ved folgende katalognumre: 15, 
Kolset, Maere: "feuerbeschädigt" — usikkert, 
ildspor er ikke påfallende, og emaljen er ikke 
smeltet. 17, Nedre Salthammer, Levanger: 
' 'grob eingebrachte Eisenniete und Rostspuren 
weisen auf eine sekundäre Umarbeitung zur 
Fibel" —jernnagler finnes ikke; det dreier seg 
om en materialforsterkning, trekantet med 
rundete hjorner, av form og format som kjennes 
fra andre reparaturer, og aldri var underlag for 
nålefeste. 20, Fasteraunet, Skatval: ovalspen-
nen er P.37:3 (ikke P.37:2); i museets hovedka-
talog anfores en trekiste i steinpakningen, ute
latt hos Wamers. 22, Vaernes, Stjordal: beslag
fragment "beschnit ten" — dette er en skade, 
sannsynligvis gjort da beslaget ble funnet. 24, 
Hofstad, Stjardal: "zu r Fibel umgearbeitet" 
— ingen spor av slik omarbeiding. 25, Fulset, 
Stjordal: "Silberscheibe. . . zur Fibel umgear
beitet" — ingen spor som tyder på det. Altså 
seks konkrete feilinformasjoner i et katalogut-
valg på 24. De fleste feilene i gjenstandsbeskri-
velsene gjelder tilstedevaer/fravaer av nålearran-
gement, og får dermed konsekvenser for den re-
sonnerende tekstens konklusjoner basert på 
omarbeiddser og sekundaerbruk av beslagene. 
Den ukritiske holdning til funnkombinasjoner 
undergräver tekstens konklusjoner om dater
ing. Noen uteglemte funn vil vel derimot ikke 
vesentlig forrykke konklusjonene om geogra
fisk utbredelse, skjont i et statistisk lite materia
le som det danske betyr det sirkulaere beslaget 
fra Vejleby, Lolland, og det korsformete fra 
ukjent sted i Danmark, tilskudd som burde 
vaert med (Vikingerne i Engbnd, kat. nr. K6 og 
K8). 

Noen mindre sleiv inkluderer feilbestemmd-

Formännen 84 (1989) 



260 Recensioner 

ser av smykketyper, feilaktige litteraturhenvis-
ninger, og stedsnavn som er utelatt i registeret. 
Det er heller ikke lett å se hvorfor Wamers har 
forandret en vanlig brukt betegnelse som på 
den angdsaksiske rundspennen fra Inedaisga
tan i Stockholm, iflg. Bruce-Mitfords forslag 
" the Stockholm brooch", men hos Wamers er 
den blitt " runde Silberscheibe" og katalogisert 
under Kongsholmen (sie) (kat. nr. 150). 

Tross de mange innvendingene som uunn-
gåelig må reises mot Wamers' foreliggende bok, 

har den likevel sin verdi som en innledende 
översikt över materialet, og er velkommen som 
en grei referanse. Det insulaere materialet i 
Skandinavia venter imidlertid fortsatt på en 
tilfredsstillende publikasjon. 

Signe Horn Fugksang 
Institutt for kunsthistorie og 

klassisk arkeologi, Universitetet i Oslo 
Postboks 1019, Blindern, N-0315 Oslo 3 

Berkhte uber dk Ausgrabungen in Haithabu. Berkht 19. 
Das archäologische Fundmaterbl IV Karl Wachholtz 
Verlag. Neumunster 1984. 159 s. ISBN 3-529-
01919-4. 

Hver ny Berkht bringer viktig informasjon om 
skandinavisk vikingtid, og Berkht 19 et et nytt 
bevis på bctydningen ikke bare av funnene men 
også den vitenskapelige undersökelse av dem. 
I kortere artikler gjennomgår Hans-Jörgen 
Hundt fragmentene av vevete stoffer funnet i 
1966-69; med utgångspunkt i bl. a. en trinse 
diskuterer Gertrud Grenander Nyberg vevsto
lens innforing i Skandinavia; og Graeme H. 
Lawson diskuterer fragmentene av en lyre og 
hva som sannsynligvis er Nordeuropas eldste 
bevartc fele. Samtlige artikler har den kombi-
nasjon av detaljpresisjon og vidt forsknings
perspektiv som man forbinder med denne pub-
likasjonsserien. 

Av lengre artikler må forst fremheves Hans 
Dreschers undersökelse av kirkeklokken som 
ble funnet i havneområdet i 1978. Klokken har 
vaert i bruk, men omstendighetene omkring 
dens senkning kan ikke avgjores med sikkerhet 
— den kan ha vaert rovergods (Olaf Olsen) eller 
kan vaere blitt senket i förbindelse med odeleg-
gelsene i 1050, 1066 eller ved oppgivdsen av 
handdsplassen (Drescher). Under enhver om-
stendighet kan man gå ut fra at klokken var i 
bruk i Hedeby fer midten av 1000-tallet, og 
Drescher plasserer den typologisk og teknisk 
overbevisende i rekken av de fatallige bevarte, 

tidlige kirkeklokker fra Nordeuropa. Spesielt 
interessant er undersokdsen av fremstillings-
teknikken sett i forhold til (i) Theophilus' be
skrivelse av klokkestoping ca 1100, og (ii) end-
ringene i stopeteknologi og klokketone ca 1200. 
Ved hjdp av tekniske analyser og rekonstruk
sjon av fremstillingsteknikken, kan Drescher 
korrigere flere eldre tolkninger av Theophilus' 
tekst og i hovedsak slutte seg til Hawthorne og 
Smiths versjon av 1979. Analyser av legeringen 
viser " ek t e" klokkegods med hoyt tinninnhold, 
men lavere enn hva Theophilus angir, og med 
forbausende stort innslag av bly. Drescher sam-
menligner denne legeringen med de analyser 
som foreligger av tyske bronseportaler fra 800-
og 1000-tall, og påpeker den spesialisering som 
ligger i bruken av to forskjellige legeringer for 
henholdsvis kirkeklokker og portaler. Det man 
imidlertid savner, er en presis angivelse av ana-
lysemetode(r) for Hedebylegeringen og hvor 
mange prover som er tätt fra hvilke partier av 
corpus. Videre er det å håpe at man i fremtiden 
vil få sammenlignbare analyser utfört på de ov
rige bevarte kirkeklokkene fra perioden. Dre
schers analyser er viktige, men står forefepig 
isolert. 

På grunnlag av de teknologiske og visudle 
undersokdsene ble stöpt to kopier av Hedeby-
klokken, den ene av lignende blyholdig gods, 
den andre med bare 1 % bly, men begge korri-
gert for originalens korrosjon. Målingene av 
tone og resonans i såvel original som kopier er 
lodige bidrag til kampanologien. I artikkdens 
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siste del gjennomgår Drescher funnene av 
småklokker, fragmenter og nedsmdtet klokke-
gods, det meste funnet i bosetningsområdet in
nenfor Hedebyvolden. Med ett unntak inne
holder også disse legeringene hoye blyprosen-
ter. 

Iflg. Drescher er enhetligheten i klokkegod-
set fra Hedeby bemerkdseverdig og legeringe
ne adskiller seg klart fra kopperlegeringer i 
andre materialgrupper fra Hedeby. For små-
klokkene mener han at stedlig produksjon er 
sannsynlig, for kirkeklokkens vedkommende 
må problemet om produksjonssted stå åpent. 
Men sammen med de ovrige funn av kultprege-
de gjenstander og fragmenter fra Hedeby ut
gjor klokkene et vesentlig bevismateriale for en 
funksjonsdyktig kirke på stedet. 

I den andre lengre artikkelen publiserer 
Egon Wamers den tungeformete spennen som 
ble funnet i Hedebys havneområde i 1979—80. 
Tungeformete spenner har ikke tidligere vaert 
emne for saerlig undersökelse, og Wamers be-
nytter anledningen til å gjennomgå det samlete 
skandinaviske materialet. Han tar også for seg 
de ovrige skandinaviske funn av relevante, im-
porterte og kopierte remendebeslag, i hovedsak 
et kort sammendrag av hans egen utmerkete ar
tikkel i ZAM 9(1981). Wamers' presentasjon er 
som vanlig klar og presis, med översiktlige kart 
og bra illustrasjoner. Han har utarbeidet funn-
lister över de importerte og de skandinaviske 
eksemplarene(h. h. v. 36og27 stkr.), föreslår en 
klassifikasjon for de skandinaviskproduserte, 
og diskuterer flere relevante problemstillinger. 

Lik de treflikete spennene, er de tungeforme
te avledet fra kontinentale beslag til sverdge-
heng. Og innen begge spennegrupper utgjor 
kopiene etter de karolingiske beslagene det ty
pologisk eldste sjiktet. De treflikete spennene 
har eksemplarer av bra kvalitet også innen den 
kopierende undergruppen. Pade tungeformete 
spennene er derimot plantedekoren enkelt ut
fört og sterkt stilisert. Det er et sporsmål om 
denne enkle dekoren virkelig er avledet av de 
akanthusornerte beslagene. Muligens bor man 
heller anta karolingiske, tungeformete beslag 
med mer stilisert dekor (f. eks. beslektet med 
rammedekoren på Milanofrontalet) som forbil
der for den skandinaviske produksjonen av 
spenner. Den undergruppen som Hedebyspen-

nen tilhorer, har et bordmotiv av rektilineaere 
"g rener" flankert av andre börder med enkle 
kopier etter repstav, perling, etc. Den naermeste 
parallellen er funnet i Birka grav 1037; Wamers 
föreslår at de to er produsert i samme verksted, 
og samler dem med to naertstående ekscmpler 
fra b. h. v. Västergötland og Vestfold til en "he-
debytype". Både gruppering og navnsetting er 
brukbare nok, men det er uklart hvorfor de to 
eksemplarene fra Småland og Akershus (Wa
mers funnliste nr. 5, 6) ikke er plassert her. 
Hovedform, ornamentmotiv og kvalitetsnivå 
står naer "hedebytypen", og de forskjellene 
som finnes må skyldes forskjellige håndverke-
re/verksteder. 

Lignende impresjonistisk attribusjon gjor 
Wamers ved å henfore de to filigranspennene 
fra Eketorp i Närke til ett og samme verksted. 
Likhetene er ia og generdle. Ser man på mer 
spesifike kriterier, er det grunnleggende for-
skjeller i ornamentikkens komposisjon og form, 
i bruken av filigran og granulering, forskjellig 
utformning av rammeborder osv. Det er heller 
ikke klart hvorfor Wamers setter de uregdmes-
sige og nokså slurvet utforte enkeltspiralene på 
Eketorpspenne II i sammenheng med den tre
flikete filigranspennen fra Stora Ryk. Den re-
gelmessige gjentagdsen av volutter og S-spi
raler på Rykspennen horer inn i hovedstrom-
men av skandinavisk filigrandekor, mens den 
asymmetriske og upresise utforelsen på Eke-
torpspennen er atypisk. 

Wamers' videre klassifiksjon bygger i hoved
sak på ornamentikkens motiv og stil, med fel
gende grupper: (i) dobbdtranke; (ii) volutter; 
(iii) borrestil; (iv) jellingstil; (v) båndfletning. 
Spesielt jdlingstilgruppen er stor og eksempla
rene er både morfologisk og teknisk heteroge-
ne. Bl. a. ferd' andre undergrupper omfatter få 
eksemplar (4 i iver i "hedebytypen" og "borre
typen") og tildels er definert utfra ornament
detaljer, virker jdlingstilgruppen som en sekke-
post tross Wamers' deling av den i to utfra tilste-
devaer/fravaer av midtrand. Klassifikasjons-
prinsippene utgjor oyensynlig et metodologisk 
problem som Wamers ennå ikke har gjennom-
arbeidet. 

En uventet mangel på kritisk holdning ligger 
også i avsnittet om datering. Den kildekritikken 
av funnkombinasjonsdateringer som Bertil 
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Almgren tok til orde for i 1955, er blitt et viktig 
redskap i skandinavisk arkeologisk forskning. 
Men hverken den almgrenske eller den tilsva
rende tyske metoden med utgångspunkt i Kurt 
Böhners studier har avsatt spor i Wamers' ar
beid över skandinavisk materiale. For datering 
godtar han tilfeldige funnopplysninger fra for
rige århundre på lik linje med sakkyndige ut
gravninger. 

Et problem som Wamers ikke nevner, men 
som er vel verd å drofte, er forskjellene mellom 
de treflikete og de tungeformete spennene. Av 
samme opprinnehe, kopier etter karolingiske 
beslag, og med lignende kronologisk og geogra
fisk utbreddse, er det påfallende at de treflikete 
spennene er bevart i långt större antall, oppvi-
ser meget större typerikdom, og har et jevnt 

över hoyere kvalitetsnivå. I sammenligning vir
ker de tungeformete spennenes formverden fat-
tigslig, og ingen av de 27 bevarte eksemplarene 
har motiv eller kvalitet som tyder på at typen 
var gjenstand for kunstnerisk eksperimenter-
ing. Dette forholdet mellom de to typegruppe-
ne kan gi utgångspunkt for teorier ang. verkste-
der og okonomi, men er også av interesse for 
problem som angår vikingtidens estetikk. 

Som helhet har imidlertid Egon Wamers gitt 
en god presentasjon av de skandinaviske tunge
formete spennene. 

Signe Horn Fugksang 
Institutt for kunsthistorie og klassisk arkeologi 

Universitetet i Oslo 
Postboks 1019 Blindern, N-0315 Oslo 3 

Berkhte uber dk Ausgrabungen in Haithabu. Berkht 25: 
Hollingstedt — Untersuchungen zum Nord-
seehafen von Haithabu/Schleswig mit Beiträ
gen von Dietrich Hoffman, Hartwig Ludtke, 
Dagmar Unverhau, Reinhold Zölitz und Uwe 
Heinrich. Karl Wachholtz Verlag, Neumunster, 
1987. 148 s. rikt illustrerad. ISSN 0525-5791. 
ISBN 3-529-01925-9. Pris 50 DM. 

I diskussionerna om Hedeby och Danevirke 
har Hollingstedt vid Treene, ca 17 km väster om 
Hedeby alltid spelat en stor roll, då denna plats 
har ansetts som den transithamn på västsidan 
av det jylländska näset dit sjötrafiken över 
Nordsjön kunde nå. Hamnen skulle sedan ge
nom en transportväg, skyddad av Danevirke, 
stå i kontakt med den vikingatida staden Hede
by och dess efterföljare under medeltiden, 
Schleswig. 

I samband med den omfattande bearbet
ningen av materialet från de senare årtiondenas 
undersökningar i Hedeby och Schleswig har 
det därför varit av intresse att utreda Holling-
stedts ställning i systemet. Det nu aktuella häf
tet tar upp detta problem ur arkeologisk, histo-
riografisk och geologisk synvinkel, och visar att 
Hollingstedt knappast kan ha varit västhamnen 
för Hedeby men väl för Schleswig under dess 
blomstringstid under 1000- och 1100-talen. 

Det är genom en noggrann genomgång av 
det vid regelrätta undersökningar, lösfyndsin-
samling och muddringsarbeten i Treene insam
lade keramikmaterialet, som H. Ludtke kan 
dra dessa slutsatser. Det rör sigom sammanlagt 
ca 8 400 skärvor eller 100 kg keramik. Nära två 
tredjedelar av detta material består av vad vi 
skulle kalla för yngre svartgods (harte Grau-
ware), ca 15% av s.k. Paffrather Ware, ett 
hårdbränt gods med skiktad struktur i brottet, 
som utgör en speciell variant av s. k. blaugraue 
Ware, samt sludigen små mängder av en rad 
olika andra godstyper. 

Av det karakteristiska vikingatida Badorf-
godset finns bara en skärva medan andra senvi-
kingatida kermikarter, företrädda med ett litet 
antal skärvor, också förekommer långt in i de 
följande århundradena. 

Ludtke påvisar också, att om Schleswig kera
mikmässigt kan ses som en skärningspunkt 
mellan baltisk och västlig keramik så omfattar 
Hollingstedt bara de lokala och västliga faserna 
utan att egentligen ha en egen profil. Något an
nat fyndmaterial finns inte från Hollingstedt, 
men kyrkan är liksom många andra på Jyllands 
västsida uppförd av importerad rhenländsk 
tuff. På östsidan har endast ett par av staden 
Schleswigs kyrkor och ytterligare en kyrka 
strax öster om Schleswig uppförts av denna 
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sorts sten, troligen transporterad landvägen 
från Hollingstedt. 

Också den historiografiska undersökningen, 
som bygger på en genomgång av det rikhaltiga 
kartmaterialet från omkring år 1600 och fram
åt, är av stort intresse. Dagmar Unverhau har 
här utrett hur man uppfattat Danevirkes av
slutning i väster och dess förhållande till Hol
lingstedt under den aktuella perioden. Av his
toriska skäl har man ansett att Hollingstedt lik
som Hedeby i öster har varit omgivet av en 
halvkretsvall, om än mycket utsuddad av sena
re åtgärder. Unverhau visar att både kartor och 
kartbeskrivningar redan från början utesluter 
ett sådant alternativ. Hollingstedt ligger på en 
holme av geest, omgiven av låglänt, ofta över
svämmat marskland. Enkla vägbankar förbin
der platsen med omgivningen både i väster och 
öster medan en liknande holme finns i sydöst 
ned mot Rheider au. Läget har alltså i sig självt 
varit skyddat och inte krävt något större för
svarsverk annat än mot vatten. 

Det synes också som om en del av de kart-
markeringar som har ansetts representera vall-
sträckningar visar kanaliseringar i marsklan
det. Andra tycks som också framgår av Dietrich 
Hoffmans preliminära geologiska undersök
ning vara naturliga flygsandsbildningar. 

Hoffman har också utrett Treenes genom år-
hundrandena ändrade lopp och diskuterar pre
liminärt tillgängligheten som hamn under äld
re tid. Diskussionen kompletteras av R. Zölitz 
och U. Heinrich beskrivning av en omfattande 
fosfatkartering kring Hollingstedt. Höga vär
den finns framför allt i den centrala delen om
kring kyrkan där också provgrävningarna har 
avslöjat kulturlager. 

Men kvar står frågan: Var låg den vikingati
da västhamnen, samtidig med Hedeby? 

Björn Ambrosiani 
Riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museer 

Rudolf Simek och Hermann Palsson, Lexikon der 
Altnordischen Literatur. Kröners Taschenausgabe. 
Band 490. Alfred Kröner Verlag Stuttgart 
1987. 400 s. ISBN 3-520-49001-3. Pris 34 DM. 

Detta behändiga och användbara uppslagsverk 
borde vara tillgängligt för alla som i något sam
manhang behöver använda den fornisländska 
litteraturen och vill veta något om det arbete de 
citerar. För den som vill skaffa sig kunskap om 
den senaste forskningen om varje enskild dikt 
eller saga är detta lexikon också oumbärligt. 
Syftet med uppslagsverket formuleras i inled
ningen: 

Das Lexikon der Altnordischen Literatur hat sich 
das Ziel gesetzt, in handlicher Form dem Fachwis-
senschaftler als Kurzinlormation eine Gedächtnis-
stiitze zu bieten, dem Studenten der Skandinavistik 
und Germanistik den Einstieg in die altnordische Li
teratur zu erleichtern und dem interessierten Laien 
allgemein und faktenreich das Wesentliche aus die
sem Bereich zu präsentieren. 

Därefter följer en kort beskrivning och defini

tion av begreppet Altnordische Literatur samt 
en noggrann redogörelse för urvalet av upp
slagsord och artiklarnas uppbyggnad. 

I 1 711 kortare och längre artiklar om förfat
tare, verk, sakbegrepp osv. åskådliggörs den 
fornnordiska litteraturen, som skapades under 
perioden 800-talet till 1400-talet. Denna littera
tur blomstrade, som bekant, framför allt på Is
land och söker sin like i den europeiska medel
tidslitteraturen. 

Med hjälp av detta uppslagsverk får man en 
kort och aktuell information om snart sagt varje 
person, varje verk och varje begrepp som rör 
denna litteratur. Uppslagsorden är oftast på is
ländska, men uppslagsord på tyska såsom Skal-
dendichtung och Mundliche Uberlieferung underlättar 
orienteringen i de viktigaste litteraturhistoriska 
begreppen. 

Man kan lära sig skillnaden mellan Iskndinga-
sögr och Iskndinga saga, mellan eddaversmåtten 
Fornyrdisbg och Ljodahatlr och ta reda på i vilka 
handskrifter Landnamahök är bevarad. 

Fbteyjarbok är den till formatet största bevara-
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de isländska handskriften både till format och 
innehåll och lexikonet ger en välkommen över
sikt över innehållet i denna berömda hand
skritt. Under uppslagsordet Obfs saga hins helga 
finns en utförlig redovisning av de sex mer eller 
mindre välbevarade sagorna om denna beröm
de kung. Snorre Sturlason hade tre äldre sagor 
att ta hänsyn till när han omkring år 1230 skrev 
sin berömda version av sagan, som senare i för
kortad form kom att ingå i Heimskringb. 

Betydelsefulla är också de direkta uppgifter
na om olika personer både fiktiva och historis
ka. De biografiska uppgifterna om Snorri Sturb-
son är ganska utförliga och genom att slå upp 
exempelvis Einar Helgason Skabgbmm eller Sigh-
valr Thordarson får man en sammanfattning av 
dessa berömda skalders liv och diktning. 

Aven uppgifter om personer som betytt nå
got för bevarandet av den isländska litteraturen 
under nyare tid och kunskapen om den utom
lands återfinns i boken. Både Arngrimur Jonsson, 
den lärde (1568-1648), som på 1600-talet bi
drog mycket till att sprida kunskap om de is
ländska sagorna i Europa genom sina latinska 
skrifter, och Ami Magnusson (1663—1730), som 
räddade många isländska handskrifter från för
störelse på 1700-talet, presenteras därför gans
ka utförligt. 

För utomstående kan det vara mycket svårt 
att få kännedom om nya upptäckter i forskning
en kring den isländska literaturen. Lexikonets 
sammanfattning av aktuell forskning med litte

raturhänvisning till dessa källor är därför myc
ket värdefull. I den sista artikeln, som behand
lar Yngvars saga vbforb, Ingvar den vittfarnes 
saga, redovisas kort nya rön i forskningen kring 
denna saga. Enligt sagans efterskrift bygger den 
på skriftliga texter av Oddr Snorrason (verksam 
under andra hälften av 1100-talet) och hans sa
gesman. Denna efterskrift har länge ansetts 
vara förfalskad. Nyare textfilologisk forskning 
visar dock att så inte behöver vara fallet. En tysk 
forskare (D. Hofmann) har visat att denna ef
terskrift kan vara äkta och att det kan ha existe
rat en latinsk version av Yngvars saga, författad 
av Oddr omkring 1200. Möjligt är också att sa
gan komponerats på 1300-talet men bygger på 
material som går tillbaka på Odd Snorresons 
källor. 

I artikel om Eddadikten Havamal redogörs för 
den forskning som antar att dikten i sin bevara
de form härstammar från 1100- eller 1200-talet 
och troligen är präglad av en redaktör. Flera 
forskare har också påpekat likheterna mellan 
vissa delar av Havamal och Disticha Catonis, en 
samling latinska levnadsläror från 200- och 
300-talen. 

Det är min förhoppning att Lexikon der Altnor
dischen Literatur får stor spridning i såväl veten
skapliga kretsar som bland den intresserade all
mänheten. 

Thorgunn Snaedal 
Riksantikvarieämbetet 

Ronald Frank Tylecote, The early history of metal
lurgy in Europé. Longman Archaeology Series, 
Longman, London and New York 1987. 391 s., 
ill. ISBN 0-582-49195-9. 

Metallurgen och arkeologen R. F. Tylecote född 
1916 i Manchester, England, är professor i ar-
keometallurgy vid Londons Universitet. Han 
är utgivare av tidskriften Historkal Metallurgy och 
har blivit internationellt känd för sina banbry
tande arbeten inom förhistorisk metallurgi. 
Bland hans många verk märks Metallurgy of ar-
chaeobgy som utkom 1962 och A history of metallurgy, 

1976, vilka blev oumbärliga kunskapskällor att 
ösa ur också för svenska arkeologer. 1986 utkom 
The prehistory of metallurgy in lhe British Istes. Den här 
recenserade volymen får anses som en sam
manfattning av delar av de föregående. Resul
tat från nyare undersökningar ger dock också 
det senaste i dagens forskning. 

I bokens inledningskapitel påpekas att den 
först och främst är avsedd att vara ett referens
verk för arkeologer snarare än en handbok för 
metallurger. Språket är därför hållet på ett för 
alla lättfattligt plan. Specialiserade begrepp 
och uttryck förklaras i ordlista före text. Litte-
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raturlistan efter text är mycket omfattande och 
aktuell. En stor del av bokens värde ligger i de 
detaljerade tekniska beskrivningarna komplet
terade med ett instruktivt bildmaterial, som ger 
arkeologen stora möjligheter att tolka sina egna 
fynd. 

Professor Tylecote behandlar metallhantver
kets olika utvecklingsstadier sedan människan 
först började bearbeta metaller. Det tidigaste 
utnyttjandet av mineraler såsom pigment följ
des troligen av tekniker att bearbeta nativa me
taller. De därpå följande metallurgiska framste
gen behandlas intill slutet av 1500-talet då de 
arkeologiska fynden redovisas tillsammans 
med de skriftliga källorna. 

Innehållet är fördelat på nio kapitel, kronolo
giskt uppställda inom ramen för de olika tekni
kerna. Kapitel 1 innehåller en översikt över den 
tidigaste metallhanteringen i Europa, smedens 
status och handel så som den kan tolkas från det 
arkeologiska materialet. Kapitel 2 behandlar 
mineralförekomster i Europa och malmens ex-
traktion. Kapitel 3 redovisar förekomsten av 
nativa metaller och bearbetningen av dessa. 
Kapitel 4 ägnas de kemiska processerna vid me
tallframställning och ugnarnas konstruktion. 
Kapitel 5 behandlar uteslutande järnet, utveck
lingen av ugnar för järnframställning samt dif
fusion av teknik. Kapitel 6 redovisar fynd av 
ugnskonstruktioner och kemiska analyser av 
ugnsmaterial, infodringar och råämnen. Främst 
ges dock en översikt av smältning, gjutning och 
legering av "icke-järn-metallerna". Spår av 
plätering, lödning, vällning och svetsning i ma
terialet belyses också. Kapitel 7 ägnas förutsätt
ningarna för smide och hamring av metaller 
och de spår av bearbetningen som kan konstate
ras vid metallografisk analys. Kapitel 8 ger en 
översikt över slagger — ett ofta väl bevarat ma
terial med information om vilken typ av metall
hantering som ägt rum — och deras kemiska 
sammansättning. Kapitel 9 slutligen handlar 
om det gjutna järnet och diffusion av masugns
teknologi. 

I ett verk som detta där författaren redovisar 
erfarenheter från 50 års egen forskning blir var
je anmälan med nödvändighet endast översikt
lig. Därför kommer bara ett par punkter att 
uppmärksammas här, främst sådana som har 
beröringspunkter med svensk forskning. 

Förekomsten av nativ koppar i Europa anses 
ha varit riklig och utgjorde troligen all koppar 
som användes i vår världsdel fram till cirka 3000 
f Kr. Fortfarande påträffas noduler av nativ 
koppar i kopparförande malmer (sid. 65). 

Den nativa kopparen bearbetades genom år
tusendena i tre utvecklingssteg: 1) kallbearbet
ning med hammare, 2) kallbearbetning följd av 
uppvärmning och 3) smältning och gjutning av 
metallen. Det andra steget utfördes vid en tem
peratur på cirka 150° under det att nästa steg i 
utvecklingen erfordrade temperaturer på mer 
än 1 085° (kopparens smältpunkt) och degel 
som tålde samma temperatur. Troligen har det 
andra steget i utvecklingen följt raskt efter det 
första under det att det tredje inträffade efter 
det att koppar kunde framställas ur mineral ge
nom smältning (sid. 90). 

En mängd analyser har utförts för att om 
möjligt kunna särskilja föremål tillverkade av 
nativ koppar från koppar framställd ur mycket 
ren mineral. Detta är dock f. n. inte möjligt. 
Dock kvarstår övertygelsen att koppar med hu
vudsakligen silver och arsenik som förorening
ar kan vara nativ. Karakteristika i metallstruk
turen ger inte alltid distinkta utslag eftersom 
både nativ och oxidisk ren koppar erhåller s. k. 
böjda tvillingskristaller vid uthamring (sid. 
89-96) . 

Falu gruva nämns på ett par ställen. Först 
(sid. 28) underrättas läsaren om att gruvan idag 
är utbruten. Denna information får väl anses 
som en lapsus i arbetet emedan man fortfaran
de bryter avsevärda kvantiteter koppar-, zink-
och blymalmer samt guld. 

Vad gäller tidig utvinning av koppar vid Falu 
gruva påpekar Lindroth att koppar som fällts ut 
i myrar och mossar kan ha utnyttjats innan nå
gon egentlig brytning av malm kom igång. Ty
lecote verifierar detta genom att belysa det med 
exempel från modern tid. Under 1700-talet ut
vann man koppar i Wales genom att torka och 
bränna kopparhaltig torv. Han påpekar dock 
att endast växter med hög fördragsamhet till 
koppar såsom Armerb marilima kunde växa på så
dan mark. Dessa växter lagrar koppar i cellväg
garna. Huruvida Armerb maritima eller andra 
koppartåliga växter kunnat påvisas i Falutrak-
ten känner jag inte till. Det vore värt att under
söka (sid. 87-89) . 
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Silver som ofta förekommer tillsammans 
med koppar i malmen och än oftare med bly i 
mineralet galena påträffas sällan nativt i jor
dens ytskikt. På grund av silvers benägenhet att 
reagera med klorider är det mindre troligt att 
det kan finnas ansamlat alluvialt. De största na
tiva fyndigheterna ligger under markens ero-
sionsyta och förekommer i Central- och Syd
amerika. Siphnos kan ha haft nativt silver men 
fyndighetern i Laurion utgjordes troligen av 
galena—blyglans. I Harz förekom silvret i blan
dade mineraler beroende på var i de geologiska 
strata det utvanns. I St. Just i Cornwall, Hil-
derston i Skottland och Kongsberg i Norge har 
nativt silver utvunnits (sid. 87—89). 

Tenn som ju utgör en viktig legeringsmetall 
genom att den tillför den mjuka kopparen öns
kad hårdhet förekommer alluvialt som tennoxi
den kassiterit. Tenn har utvunnits på nordväst
ra Iberiska halvön och utvinns fortfarande i 
Cornwall. Tenngruvor har också påträffats i 
Bretagne, Massif Central, på Sardinien och i 
Massa Marittima i västra Toscana. Under me
deltiden bröts tenn i Erzgebirge och detta tenn 
kan under vissa perioder kraftigt ha konkurre
rat med tenn från Cornwall (sid. 36—41). 

Vad gäller tidigt nyttjande av järn kan flera 
ursprung särskiljas. Sålunda har meteoritiskt 
nativt järn påträffats i Sibirien och Amerika. 
Troligen fanns sådant järn tidigare förhållande
vis jämnt utspritt över jordens yta. I områden 
med högre befolkningstal har det dock sanno
likt tillvaratagits och utnyttjats tidigt (sid. 96— 
105). 

Fynd av terrestialt nativt järn har gjorts på 
Grönland. Vissa föremål från Grekland, Sveri
ge, Polen m. fl. länder kan eventuellt också ha 
tillverkats av dylikt järn. Vid kemisk analys 
framkommer att järn med meteoritiskt ur
sprung i genomsnitt har mycket hög nickelhalt, 
mellan 5% och 9%, vissa ända upp till 20% och 
frånvaro av slagginneslutningar. Terrestialt na
tivt järn innehåller omkring 2% nickel tillsam
mans med andra föroreningar. Kristallstruktu
ren förändras inte vid lågtemperatur-uppvärm
ning utöver att böjda tvillingkristaller bildas. 

Jä rn framställt i låga schaktugnar är ofta 
mycket korroderat och analyserbar halt av kol, 
eller fosfor oftast föga representativ. Regionala 
skillnader mellan ugnar redovisas från Irmelin 

Mårtens och Inga Sernings undersökningar. 
Tekniken vid järnframställning i gropugnar el
ler låga schaktugnar klargöres. Författaren på
pekar också att kunskapen om kopparfram
ställning ur sulfidiska malmer i Bergslagen kan 
ha berett vägen för bergsmannen att kunna till
godogöra sig tekniken att framställa gjutjärn. 

Han summerar spridningsvägar för masug
nar och håller för troligt att nyttjandet av denna 
teknik i t. ex. Lapphyttan och Vinarhyttan på 
1200-talet skulle ha spritts från Kina. Han 
framhåller att nordmän var bland de första eu
ropéerna som kom i kontakt med Orienten. Via 
färdvägar över de ryska floderna kan kunska
pen ha nått Skandinavien (sid. 326—329). 

Ungefär samtidigt bör kopparutvinningen i 
Falu gruva ha nått industriell produktion. 
Smältning av oxidisk kopparmalm fordrar ett 
järnhaltigt flussmedd. Om malmen är sulfi-
disk, som i Falun, så förefinns redan det nöd
vändiga järnet. I båda fallen produceras det 
smidbara järnet sannolikt i ugnens botten un
der den huvudsakliga produkten av matte eller 
koppar. Författaren diskuterar möjligheten att 
dessa två tekniker — järn i kopparframställ
ningsugnar och framställning av gjutjärn — 
först skulle ha kombinerats i Sverige där den 
därför erforderliga tekniken redan fanns. Om 
detta är förhållandet skulle eventuella fynd i 
Sverige av välbevarade gjutna järnartefakter 
från sent 1200-tal kunna styrka ett sådant anta
gande. Hur tekniken för framställning av gjut
järn i masugnar har spritts från Kina är en an
nan intressant frågeställning. 

Som tidigare påpekats utgör slaggerna en 
lämning, som kunnigt undersökt kan ge pålitlig 
information. Ofta kan en del av slaggens karak
teristika urskiljas med blotta ögat såsom färg, 
glasighet och större inneslutningar. Koppar
slagg är ofta kristallinsk och svart. Mikrosko
piska droppar av metallisk koppar i fayalitslagg 
tyder på utvinning av koppar. Mellan 0,5 och 
1,0% koppar förekommer i tidig slagg. Tenn 
och bly lämnar en glasig svart slagg, där metal
len kan förekomma både som metallkulor och i 
förening med kisel. Moderna analysmetoder 
kan ge ytterligare upplysningar (sid. 300—306). 

Syftet med denna bok är främst att förmedla 
kunskap om tidig metallframställning och om 
hur lämningar av denna skall tolkas. Men för-
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fattaren faster också uppmärksamheten på att 
utvecklingen av komplicerade metallurgiska tek
niker knappast kan ha uppstått spontant samti
digt på ett flertal ställen. De har spritts via han
del, folkvandringar och krig. Ytterst få av de 
fundamentala tekniska framstegen, som för
ändrat människans sociala villkor, har ett skif

tande ursprung. Däremot kan kunskapen om 
dem ha spritts mycket snabbt när tiden för för
ståelse för deras nyttjande var mogen. 

Hekna Forshell 
Arkeologiska forskningslaboratoriet, 

Stockholms universitet, S-I0691 Stockholm 

Friederike Johansson och Heidemarie Hiister, 
Untersuchungen an Skelettresten von Katzen 
aus Haithabu (Ausgrabung 1966—1969). Be
rkhte uber dk Ausgrabungen in Haithabu. Berkht 24. 
86 sid. Karl Wachholtz Verlag, Neumunster, 
1987. ISSN 0525-5791, ISBN 3-529-01924-0. 

N. Spahn, Untersuchungen an Skelettresten 
von Hunden und Katzen aus dem mittelalterli
chen Schleswig Ausgrabung Schild 1971 — 
1975. Ausgrabungen in Schleswig, Berkhte undStudkn, 
5. 131 sid. Karl Wachholtz Verlag, Neumuns
ter, 1986. ISBN 3-529-01455-9. Pris 30 DM. 

Det finns två förhållningssätt som en osteolog 
kan inta gentemot sin vetenskap. Den första 
möjligheten är att betrakta osteologin som en 
ren hjälpvetenskap till arkeologin. Detta för
hållningssätt är ofta nödvändigt, eftersom det i 
regel är från arkeologer som pengarna för bear
betningen av materialet kominer, och de därför 
har ett ord med i laget när arbetet organiseras 
upp. Enligt detta synsätt bör den osteologiska 
bearbetningen underordnas arkeologens frå
geställningar, på så sätt att den senare kan (och 
bör) ha specifika frågor rörande hdhctsmate-
rialet som kan besvaras med hjälp av osteolo
gin. Detta blir alltså en form av uppdragsforsk
ning, som all sådan forskning begränsad, men 
betydelsefull för de områden där den sätts in. 

Det andra förhållningssättet är att betrakta 
osteologin som en helt fri vetenskap, med sina 
egna metoder och mål. Detta synsätt innebär 
att man anser att osteologins resultat är intres
santa i sig, oavsett vilka arkeologiska synpunk
ter som läggs på materialet i övrigt. O m det är 
så beror naturligtvis i hög grad på den enskilde 

osteologen, men det står utom all tvivel att en 
rätt skött osteologisk analys av ett i sig givande 
material är kapabel att besvara alla de frågor 
som den ansvarige arkeologen vill ha svar på, 
och även en del frågor som han inte visste till
räckligt mycket om för att ens kunna ställa. 

Vilket av dessa två förhållningssätt man väl
jer för en enskild studie bör i huvudsak vara ba
serat på materialets beskaffenhet. Varje mate
rial tillåter ju att vissa typer av frågor ställs, 
men inte andra, och detta måste naturligtvis 
påverka analysen. 

Anledningen till att jag inlett med att ta upp 
denna diskussion är att det i de föreliggande ar
betena inte finns några tecken på att man velat 
arbeta efter vare sig det ena eller det andra för
hållningssättet. Istället utgör det som publice
rats blott och bart en beskrivning, i huvudsak 
numerisk, av materialen. Utöver detta märks 
knappast en tillstymmelse till idéer om vad man 
egentligen skulle kunna göra med benen och 
vilka frågor de skulle kunna besvara. Det bör 
finnas, det måste finnas väsentlig information 
om det vikingatida eller medeltida livet vid 
dessa lokaler att utvinna ur benmaterialet av 
hund och katt, även om denna information må
hända inte är lika omfattande som den som kan 
utvinnas ur till exempel ben av nöt eller häst. 
O m sådan information inte står att få, finns hel
ler ingen anledning att lägga ned så stor möda 
på att bearbeta dessa ben. De skulle istället 
kunna ingå i mindre omfattande form i en pu
blikation om "övriga djurben" från dessa loka
ler. Arbetena visar dessutom på en av svaghe
terna med den administrativa uppläggningen 
av projekt av denna typ. Vardera projektet, dvs. 
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Haithabu och Schleswig (Schild), har en egen 
publikationsserie. När det gäller kattmaterialet 
(och troligen andra material) borde de två ma
terialen emellertid helt klart redovisats i en 
enda publikation. Detta är till och med delvis 
gjort, eftersom Spahn i sitt arbete utnyttjar data 
från Johansson och Huster. Det känns överflö
digt att läsa två arbeten där ett hade räckt. 

Uppläggningen av de två arbetena är likar
tad. Samma teman behandlas i bägge fallen: 
fyndmaterialets storlek, relativ förekomst av 
olika skelettelement, fragmenteringsgrad, ål
dersbestämning, könsbestämning, kroppsstor
lek, tillväxt (allometri), horisontell och vertikal 
fyndfördelning, samt anomalier, patologier och 
tecken på mänsklig åverkan på benen. Trots att 
jag som jag ovan nämnt anser det mesta i dessa 
arbeten vara helt intetsägande, finns det några 
punkter som jag vill återkomma till. Dessa tas 
upp här nedan. J ag vill också påpeka att jag helt 
har koncentrerat mig på katterna, som är ge
mensamma för de två arbetena, och lämnat 
hundarna därhän. För den kynologiskt intres
serade kan det dock vara värt att påpeka före
komsten av en dvärghund i Schleswig (se 
Spahn, fig. 9, sid. 32). 

Främst är det detaljer i arbetet om Schleswig 
av Spahn som bjuder till en kritisk granskning. 
Detta kan dock måhända bero på att Spahn är 
mer benägen än Johansson & Huster att försö
ka sig på att tolka materialet, tolkningar som of
tast slår snett, men jag vill samtidigt påpeka att 
Johanssons & Hiisters arbete ur alla synvinklar, 
uppläggning, metodik och de fataliga tolkning
arna, är ett bättre arbete än Spahns. 

Detaljkritiken förs punktvis i fortsättningen. 
Först har vi rubriken absolut och relativ före
komst av skilda skelettelement. Här diskuterar 
författaren varför olika skelettelement före
kommer i olika antal i materialet, sedan varför 
olika skelettelement förekommer i olika antal 
när man jämför Schleswig med Haithabu. Här 
har författaren dock glömt att innan man kan 
diskutera varför två siffror är olika måste man 
visa att de faktiskt är det. Det är med andra ord 
nödvändigt att behandla materialet statistiskt 
för att påvisa att de skillnader som verkar finnas 
verkligen gör det, eller att två värden som tycks 
vara lika inte i själva verket bör behandlas som 
statistiskt skilda från varandra. Detta gäller 

här, och så snart man överhuvud taget börjar 
diskutera frågeställningar utifrån siffror. 

Nästa punkt gäller åldersfördelningen av 
katterna i Schleswig. Detta avsnitt är grötigt 
och svårt att följa, tabell 21 är till exempel full
ständigt obegriplig för en som inte har kod-
knäckning som hobby. Här konstateras emel
lertid att en betydande procent av individerna 
dog under de sista tre månaderna av sitt första 
levnadsår. Detta tarvar en förklaring, och detta 
är ämnet för nästa avsnitt i arbetet. Här disku
terar Spahn olika tänkbara anledningar till ål
dersfördelningen i materialet. Han tänker sig 
möjligheten (vilket också Johansson & Huster 
gör) att katternas vinterpälsar har utnyttjats av 
människorna, men förkastar denna tanke, ef
tersom så få av extremitetsbenen uppvisar någ
ra tecken på snittspår. Därefter framkastar han 
tanken att djuren kan ha dött på grund av un
dernäring, eftersom de dog på senvintern, då 
födotillgången bör ha varit som minst. Detta 
tycks i varje fall mig som biolog/paleontolog 
vara en rimlig tanke, men av någon anledning 
accepterar inte Spahn denna idé. Istället fram
kastar han en tredje, och så vitt jag vet helt 
osubstantierad teori, nämligen att de dödats på 
grund av att de förknippats med häxor och 
övernaturliga väsen. Att katter förknippats med 
dessa föreställningar är väl känt, men så vitt jag 
vet har det aldrig förekommit någon regelrätt 
kattdödarkult så som här föreslås. Det verkar 
ibland som om man, när man inte har någon 
faktabaserad förklaring att komma med, drar 
till med "kultiska r i ter" i alla möjliga och 
omöjliga sammanhang. Utan belägg från sam
tida (eller senare) källskrifter finns det inte ett 
spår av bevis för denna hypotes. 

Nästa avsnitt handlar om bettanomalier. 
Här tar Spahn upp och illustrerar (fig. 23, sid. 
54) en patologisk underkäke. Han tolkar den 
beskrivna anomalin som att fjärde premolaren 
(P4) och första molaren (M,) är placerade 
bredvid varandra (kulisställning). Det är dock 
uppenbart från bilden att vad som visas är P3, 
en dubbel P4, samt den delvis med ben tillslut
na alveolen (rothålan) efter M,. Oförmågan 
att skilja mellan P4 och M, , som inte företräder 
några utseendemässiga likheter hos katter, in
ger vissa betänkligheter. 

Nästa avsnitt är könsdimorfism, där Spahn 
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påvisar en tydligt bimodal fördelning av läng
den pa humerus (överarmsbenet). Så långt allt 
väl, men han glömmer att notera att antalet 
hannar och honor helt uppbenbart inte är lika: 
honorna är många fler. Detta kan möjligen för
klaras av de skilda revirstorlekarna hos hannar 
och honor. Viktigare är dock att Spahn slår 
samman allt material vid sina metriska analy
ser (univariata och divariata). Han jämför sitt 
material, inte bara med nutida tamkatter, utan 
också med det material från Haithabu som ana
lyserats av Johansson & Huster. Här kommer 
en kritisk punkt: vid jämförelser av dimorft ma
terial vill man se till att relativa antalet av var
dera könet är lika i de jämförda materialen. 
Detta har Johansson & Huster gjort; i deras 
material är könsfördelningen i stort sett lika, 
liksom i det recenta materialet. Detta i sin tur 
gör att Spahns katter framstår som mindre, ef
tersom antalet honor är mycket större i detta 
material. Vad detta innebär för analysen är yt
terst svårt att avgöra, men jag uppskattar att i 
det fall som illustreras (humerus längd) har me
delvärdet för Schleswig underskattats med om
kring 3—4 mm, vilket är vad som skiljer detta 
material från det från Haithabu. 

I bägge arbetena framhålls den otvetydiga 

storleksökningen av tamkatterna från medelti
den till nutid. Denna förklarar man emellertid 
med att de medeltida katterna ligger tidsmäs
sigt närmare sitt vilda ursprung (afrikansk vild
katt, Felis silvestris libyca), vilket verkar ur zoolo
gisk synvinkel ganska osannolikt. Enbart stor
lek är i sådana här sammanhang en ytterst dålig 
indikator, och borde åtföljas av jämförelser 
mellan proportioner. Nu har inte författarna 
till någondera arbetet jämfört sina material 
med F s. libyca, vilket skulle kunnat bekräfta 
eller avvisa denna hypotes. Intressantast vore 
dock att göra biokemiska jämförelser mellan de 
olika formerna. I ben som är så pass unga som 
< 1 000 år kan det finnas tillräckligt med orga
nisk substans kvar för att man skall kunna ex
trahera proteiner, t. ex. albumin, och analysera 
dessa. 

Allt som allt framstår osteologin i dessa arbe
ten om kattbensmaterialet från Haithabu och 
Schleswig (Schild) som en tämligen tandlös ti
ger. Fram för mer idéer inom den osteologiska 
forskningen! 

Lars Werdelin 

Naturhist. riksmuseet, Sekt. f. paleozoologi 
Box 50007, S-10405 Stockholm 

Kim Aaris-Sorensen. Danmarks forhistoriske dyre-
verden. Fra Istid til Vikingetid. Gyldendal, Kö
benhavn 1988. 256 sid. ISBN 87-00-24356-6. 
Pris 325 Dkr. 

Som titeln anger behandlar denna bok Dan
marks djurvärld från de äldsta istida fynden och 
fram till vikingatiden. Författaren a r en av nor
dens främsta specialister inom detta fält, den 
senaste i en rad framstående danska specialister 
på den kvartära djurvärlden: Winge, Degerbol, 
Mohl. Dessa forskare presenteras för övrigt i 
bokens inledande kapitel, som är en historisk 
tillbakablick över dansk kvartärzoologi. De två 
därpå följande kapitlen behandlar de metoder 
som används för att studera kvartära djurfossil 
och ger en kort översikt över hur man kan date

ra dessa. På bokens resterande 200 sidor pre
senteras så en kronologiskt baserad översikt 
över de danska kvartära djuren och deras ut
bredningshistoria. I samband med detta pre
senterar författaren också en översikt över både 
Danmarks geografiska utveckling i samband 
med landhöjning och -sänkning under efteris-
tiden, och över biotoputvecklingen i landet un
der samma tid. Sammantaget ger detta en full-
lödig bild av de processer som skapat Dan
marks vilda djurliv, framför allt under de senaste 
10000 åren. 

Trots den betydande insats som denna bok 
innebär, och trots dess stora värde, både som 
allmän referens och som grundläggande intro
duktion, måste jag erkänna att jag blev något 
besviken då jag läste den. Kanske beror detta 
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till en del på mina höga förväntningar, som dels 
grundar sig i mitt intresse för ämnet, dels i för
fattarens oomtvistade skicklighet. Kanske har 
det också sin grund, paradoxalt nog, i det stora 
inhemska material som författaren haft att ar
beta med. Björn Kurtén, en världsledande auk
toritet inom detta arbetsfält, såg den relativa 
bristen på istida fossil i Finland som en fördel, 
eftersom den tvingade honom att anta ett glo
balt perspektiv, som i sin tur gav möjlighet för 
en oöverträffad syntes av de storskaliga förlop
pen i den istida faunautvecklingen. Aaris-So-
rensen har, genom den goda tillgången på ma
terial i Danmark, inte tvingats att bredda bo
kens horisont till att omfatta andra delar av 
Eurasien, annat än i undantagsfall. Detta gör 
att boken känns onödigt provinsiell. Under
tecknad har, som född skåning, nästan beklagat 
att Skåne inte längre är danskt, så att dess djur
värld också skulle kunna behandlas i boken, 
och det har känts otillfredsställande att behöva 
bege sig till den svenska primärlitteraturen för 
att ta reda på hur de syd- och västsvenska fyn
den passar in i den danska kronologin. 

Denna goda tillgång på danska fynd har må
hända dikterat uppläggningen av texten, vilket 
har gjort läsningen av boken en smula ryckig. 
Detta gäller främst de första avsnitten i den kro
nologiska redovisningen, då fynden är mycket 
få, och uppläggningen tenderar att skapa en 
nog så faktaspäckad, men ganska tråkig upp

räkning av olika fynd. Aven i fortsättningen 
känns texten en aning torr, och lyfter inte förrän 
i skildringen av utgrävningen av en uroxe från 
Prejlerup, där författaren själv deltog. Här först 
rycks man med i skildringen. 

Presentationen av boken är elegant och il
lustrationerna talrika. Men dessa illustratio
ner, av Jens Olesen, är både en tillgång och en 
svaghet. De svart-vita teckningar som finns ge
nom hela boken är på det hela taget ändamåls
enliga och i en del fall mycket vackra, t. ex. den 
stora målen på sid. 177. Färgplanscherna är 
emellertid mindre bra. Djuren är ofta stela och 
oproportionerliga, och i en del fall direkt fel
aktigt avbildade: mammuten på sid. 76—77 har 
betarna utåtvridna istället för inåtvridna, vilket 
är ett kardinalfel när det gäller mammutillu
strationer, och lodjuret på sid. 152—153 har av 
någon anledning fått tofs på svansen. 

Förleds nu inte av den ovannämnda kritiken 
att tro att detta på något vis är en dålig bok, så 
är inte alls fallet. Tvärt om, den är mycket bra 
och väl värd sitt pris. Kritiken kommer sig bara 
av att förväntningarna jag haft på boken till en 
del kommit på skam. Trots detta kommer den 
att fungera som en ovärderlig referens i min 
bokhylla och jag rekommenderar den varmt — 
något motsvarande om Sverige är inte i sikte. 

Lars Werdelin 

Luis Guillermo Lumbreras Arqueobgia de b 
Amerka Artdina. Editorial Milla Båtres, Lima, 
1981. 278 s. (c) UNESCO/PNUD. 

I detta verk, som är fundamentalt för studier av 
Andernas arkeologi och det mest omfattande 
hittills skrivna, presenterar den peruanske ar
keologen Lumbreras resultatet av många dis
kussioner om regionala och lokala egenarter i 
det andinska Latinamerika — diskussioner in
ledda vid en konferens som ägde rum i Paråcas 
i april 1979. Här sammanställs arkeologiska 
undersökningar och utgrävningar som omfat

tar det vidsträckta området Anderna, från söd
ra Centralamerika och Karibien till Patagonien 
(från nuvarande Honduras och Nicaragua till 
södra spetsen av Chile). Detta område är den 
sydamerikanska kontinentens ryggrad. 

Trots att det inte rör sig om ett särskilt om
fångsrikt verk för att behandla ett så vidsträckt 
område så har det förtjänsten att spegla en de
batt, där nära ett hundratal specialister från oli
ka länder deltagit. 

En annan odiskutabel förtjänst verket har är 
att författaren lyckas bemästra den svårighet 
som består i ämnets vidd och det överväldigan-
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de antalet bibliografiska, dokumentära och ar
keologiska källor. Därtill läggs, ett faktum som 
författaren själv påpekar, den enorma svårig
heten att behandla ämnet som helhet p. g. a. av
saknad av en redan etablerad ordning. Etnolo
ger, historiker, sociologer och arkeologer kon
fronteras ofta med en mycket varierande och 
ibland motsägande terminologi med totalt oli
ka klassifikationssystem, periodisering och an
vändande av samma term för olika betydelser. 
Det blir nästan omöjligt för dem att åstadkom
ma en bra syntes. Inom arkeologin i Anderna 
så har författaren L. G. Lumbreras bemästrat 
dessa svårigheter och ger en integrerad bild av 
området och vad som är mer värt: en ledning till 
jämförande analys mellan områden. 

Lumbreras påpekar att i de generella verken 
om Sydamerika uppmärksammas att man inte 
försöker söka allmänna linjer för en eventuell 
"andinsk integrationsprocess". 

Användandet av universella kategorier och 
minskande av det traditionella användandet av 
termer och begrepp inom varje land medför en 
större rörlighet, påpekar författaren, så att ver
ket blir mer förståeligt för komparativ använd
ning och analys. 

Lumbreras påpekar också att detta säkerli
gen inte är det första försöket att diskutera detta 
ämne, men han är den förste som framställer 
det hela med utgångspunkt i en bred debatt 
mellan arkeologer från större delen av Latin
amerika och från andra kontinenter, intressera
de av studier inom detta Ialt. 

Verket är uppdelat i tre delar: den första be
handlar konceptudla aspekter; den inleder 
med begreppen område, terminologi och perio-
difikation, produktionssätt, den geografiska 
faktorn, tropiska skogarna, urinvånarens kul
tur, arkeologi och politik. Den andra dekn börjar 
med att behandla det andinska området och 
dess delar samt pekar på varje delområdes ka
raktäristik. Den allra nordligaste delen de 
"septentrionala" Anderna, Centrala Ander

na, Södra Centrala Anderna eller circum-
Titicaca, ' 'meridionala' ' Anderna och den syd
ligaste delen (s. 37—112). Den tredje dekn behand
lar närmanden till de historiska processerna. 
Förutom att beskriva, dokumentera och disku
tera varje ämne ger han de nödvändiga och fun
damentala elementen för behandlandet av var
je stycke för sig, med en given grad av intresse, 
nödvändighet och teorier för var och en av stu
dierna av Anderna (s. 113—264). De behandla
de ämnena är: 1) befolkningen — samlare och 
jägare, 2) frågan om jordbrukets uppkomst och 
dess spridning, 3) keramikens uppkomst och 
utbredning, 4) bildandet av urbana samhällen 
och staten i Centrala och "septentrionala" 
Anderna, 5) uppkomst av urbana samhällen, 
6) civilisation och barbari. 

Liksom arkeologer från Anderna har lyckats 
konstatera, påpekar Lumbreras också att 
landgränser aldrig existerade i Anderna. För
hållandet till varje underområde som behand
las är sådant att det i historiska termer blir näs
tan omöjligt att tala om gränser mellan territo
rier eftersom sådana gränser egentligen övergår 
i regionalt integrerade zoner " in ter-areas" 
som sträcker sig flera hundra kilometer. 

Vad beträffar just tredje delen så handlar den 
enligt Lumbreras om ett försök att söka en pro
cess, vilket inte tidigare gjorts i denna riktning 
enligt författaren. De som nått längst är de för
fattare som skriver om konsthistoria. Utan tvi
vel kan vi efter att ha granskat boken, dess 
framställning och perspektiv, instämma med 
författaren som i förordet till boken pekar på 
"det trängande behovet av en ny Handbook of 
South American Indians", som vad utveck
lingsnivån beträffar i våra latinamerikanska 
länder mycket väl skulle kunna vara en " In 
dians' Handbook of South America" skriven 
på spanska. 

Alfonso Madrid 

Statens historiska museum 
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John M. Coles och Andrew J. Lawson (red.), 
European Welbnds in Prehistory. Clarendon Press. 
Oxford 1987. 229 s. ISBN 0-19-813406-1. Pris 
£50. 

Innehåll: \)John Coks, Preservation of the Past: The 
Case for Wet Archaeology; 2) Mkhel Egloff 130 Years 
of Archaeological Research in Lake Neuchätel, Swit
zerland; 3) AiméBocquet, Jacques L. Brochkr, AlineEmery-
Barbkr, Karen Lundstrom-Baudais, Chrislbn Orcel och 
Francoise Vin. A Submerged Neolithie Village: Cha-
ravines "Les Baigneurs" in Lake Paladru, France; 
4) Ulrich Ruoff Archaeological Investigations beside 
Lake Zurich and Lake Greifen, Switzerland; 5) Renato 
Perini, The Typology of the Structures on Bronze Age 
Wetland Settlements at Fiavé and Lavagnone in the 
Italian Alpine Foothills; 6) Mark Zvekbil, Wetland 
Settlements in Eastern Europé; 7) Hajo Hayen, Peat-
bog Archaeology in Lower Saxony, West Germany; 
8) lan M. Stead, Lindow Man: An Ancient Body from 
a Cheshire Bog, England; 9) Bryony Coks, Tracks 
across the Wetlands: Multi-disciplinary Studies in 
the Somerset Levels of England; 10) David Hall, Chris
topher Evans, lan Hodder och Francis Pryor, The Fenlands 
of East Anglia, England Survey and Exeavation; 11) 
Rod W. Brändt och Sander E. van der Leeuw, The Assen-
delver Polders of the Netherlands and a Wet Perspec
tive on the European Iron Age; 12) Leendert P. Louwe 
Kooijmans, Neolithie Settlement and Subsistence in 
the Wetlands of the Rhine/Meuse Delta of the Nether
lands; 13) Seren H. Andersen, Tybrind Vig: A Sub
merged Ertebölle Settlement in Denmark. 

European Welbnds in Prehistory har sin bakgrund i 
en konferens i England år 1983. Konferensen 
samlade förhistoriker, naturvetare och konser
vatorer från många länder. Syftet var att all
sidigt diskutera våtmarkernas roll i arkeologisk 
forskning samt problem förknippade med på
gående och framtida exploateringar av den re
surs som våtmarker utgör. 

Boken består av 13 längre eller kortare upp
satser som är geografiskt fixerade i olika rumsli
ga skalor: från det enstaka fyndet (nr 8), via sy
stem av inbördes relaterade lokaler i en avgrän
sad naturmiljö (nr 12), till komplexet av dispa
rata fynd i nästan en halv världsdel (nr 6). 

Tagna var och en för sig har uppsatserna 
mycket intressant att berätta om ofta väl be
gränsade sakförhållanden; det kan vara utgräv
ningsteknik, specialanalys, konservering, fynd
förhållanden, stratigrafi, konstruktioner eller 
byggnadsteknik. Men uppsatserna griper inte 
in i varandra, det europeiska perspektivet 
glöms bort, och boken ger en splittrad bild av 
forskningen. Kanske är det inte så mycket att 

undra över: Europeiska våtmarksfynd bildar 
ett i alla avseenden mycket heterogent källma
terial. Snart sagt den enda gemensamma näm
naren är fyndens inlagring i vattenbemängda 
och syrefattiga sediment, som för vissa organis
ka ämnen skapat relativt goda bevaringsförhål-
landen. Ändå tycker man att fler bidragande 
deltagare kunde ha lyft sig från fynden och de
ras detaljer för en stund, och istället ägnat tolk
ningen av våtmarkernas betydelse i europeiska 
kultur- och samhällsprocesser ett större in
tresse. Rod W Brändt och Sander E. van der 
Leeuw kommer närmast (nr 11). 

Så mycket mer välbehövlig är då John Coles 
inledande och sammanhållande forsknings
översikt (nr 1). Uppsatsen avslutas med en be
traktelse över de faror som idag och kanske än 
mer i framtiden hotar utplåna Europas våtmar
ker. Därförinnan ledsagas läsaren genom våt
marksarkeologins alldeles speciella värld av trä
konstruktioner, människolik och textilier; en 
resa som för ända bort till Caluso-indianernas 
pålbyggnad vid Key Marco i Florida. Och upp
satsen inleds med ett postulat som inget annat 
bidrag i boken ens snuddar vid: "A majority 
of European prehistorians have failed to re-
cognize the value of wetlands. . ." (s. 1). 

O m utsagan är sann, blir det för arkeologin 
viktigt att förstå anledningen till att våtmarks
lokaler inte i större utsträckning medvetande-
gjorts och integrerats i forskningen — oavsett 
om denna är försedd med traditionella, proces-
suella eller postprocessudla förtecken. För vare 
sig studierna avser människans teknologi, bete
ende eller ideologi finns i europeiska våtmar
kers arkeologiska sediment ett oändligt stort 
och exklusivt komplement till de iakttagelser, 
som kan göras på kontinentens torrmarksloka-
ler. 

Själv tror jag att den 150-åriga våtmarksar
keologin alltför ofta försvunnit ur sikte, därför 
att den gärna tenderar sjunka ned i och fjättras 
av den sega struktur, som växer fram av ovänta
de faltpraktiska problem, resurskrävande hant
verk, tidsödande tekniska experiment, inter-
disciplinära samordningssvårigheter, under-
dimensionerade laboratoriearbeten och inte 
minst av de forskningsansvariga arkeologernas 
nästan förlamande fascination i det hembärga-
de, sällan skådade och fantastiska fyndmateria-
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let. Sedan återstår det mödosamma publice
ringsarbetet — för det blir inte bara en bok 
utan kanske fem, om undersökningen haft till
räcklig bredd — och då gör sig tidigare smärt
samma problem ånyo påminda. Väl framme 
vid tryckning har lustkänslorna flyktat, och det 
är nog inte många arkeologer som då orkar be
kymra sig för hur den ' torra' arkeologins intres
sen skall kunna integreras i den redan skapade 
helheten. J ag menar att det också kan vara så, 
att våtmarksspecialisterna inte själva förmår 
inse det fulla värdet av sin 'blöta' arkeologi. 

Den stiliga och rikt illustrerade boken är un
der alla omständigheter väl värd att studera. 
Hos mig stärker den uppfattningen om vikten 
av att aldrig tappa arkeologins mål ur sikte: 
kunskapen om människan, hennes kultur och 
samhälle. O m sedan vägen dit kommer att kan

tas av våta eller torra fynd, blir en fråga om 
rationella val av relevanta data för problem
ställningen. 

Läsaren har säkert redan lagt märke till att 
inget bidrag härrör från Sverige med sina 13 % 
torvmarker av landets areal och sin icke obetyd
liga erfarenhet av våtmarksarkeologi — man 
behöver bara tänka på undersökningarna i Age
röds mosse, Käringsjön, Skede mosse, Horn
borgasjön, Dags mosse, för att nu nämna några 
exempel. Och från det rika Danmark finns blott 
ett bidrag. Varför? 

Hans Browall 
Institutionen för arkeologi, 

Göteborgs universitet, 
Box 2133, S-403 13 Göteborg 

Alfred W. Crosby, Ecobgkal Imperalism. The Bb-
bgkal Expanskm of Europé 900—1900. Studks in 
Environment and History. Cambridge University 
Press 1986, reprinted 1987. 368 s. ISBN 0-521-
33613-9. 

"Wherever the European had trod, death 
seems to pursue the aboriginal. We may look to 
the wide extent of the Americas, Polynesia, the 
Cape of Good Hope, and Australia, and we find 
the same result", skrev Charles Darwin 1839. 
Det är det inledande citat i Crosby's stora expo
sé över européernas expansion de senaste tusen 
åren som bäst sammanfattar arbetet. 

Alfred W. Crosby, Professor of American 
Studies vid University of Texas i Austin, har ta
git på sig en enorm uppgift i sammanställandet 
av denna faktaspäckade översikt. Detta till trots 
är den lättläst och spännande ända till sista si
dan — därefter vidtar en fyllig notförteckning 
samt innehållsförteckning. Boken beskrivs som 
ett första steg mot "a history of the world envi
ronment". Det är knappast överord. Den för
tjänar verkligen att bli läst, och att fungera som 
en väckarklocka. 

En återkommande fråga Crosby ställer sig är 
varför de lokala befolkningarna kunde decime
ras så kraftigt i de tempererade zoner av jorden 

dit européer utvandrade, och hur de senare, så
väl som en lång rad av de europeiska djuren och 
växterna, ja, också sjukdomarna, kunde breda 
ut sig med häpnadsväckande kraft och snabb
het. Orsaken var många gånger de biologiska, 
inte militära segrar som låg bakom. Det var 
skillnad i tropikerna. Där lyckades inte europé
erna och deras ättlingar få övertaget. Här var 
istället den inhemska befolkningen motstånds
kraftig mot sjukdomarna, i motsats till invand
rarna. 

Crosby väjer inte för halsbrytande liknelser 
och märkliga uppgifter — i det avseendet kan 
han sägas representera en populärvetenskaplig 
amerikansk tradition av betydande slagkraft. 
Han poängterar t. ex. att J o b ägde 7000 får, 
3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsnor. I 
jämförelse därmed var Montezuma fattig på 
protein, fett, fibrer, läder och särskilt "power 
and mobility". — Allt för att förstärka bilden av 
den "livskraftiga" Gamla världen hos läsaren. 

I inledningskapitlet blickar förf. tillbaka till 
stenåldern och frågar sig bl. a. varför den ame
rikanska neolitiska revolutionen var så under
lägsen den i Gamla världen när det gällde att 
tämja djur till husdjur. I Amerika fanns endast 
hundar, lamadjur, marsvin och några hönsfåg
lar. Vissa anser att det var resultatet av ett an-
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norlunda synsätt, en respekt för det vilda. Det 
kan också ha varit befolkningsexplosionen i 
Gamla världen som tvingade fram husdjuren 
och kulturväxterna — vetet förädlades där 
långt före det motsvarande skedde med majsen 
i Amerika. Denna befolkningsökning bidrog 
också till att ge åkerbrukarna i den gamla värl
dens tättbefolkade samhällen en motstånds
kraft mot många mikroorganismer och sjukdo
mar. Deras ogräs spred sig också explosionsar
tat över de andra kontinenterna — medan de 
flesta av Nordamerikas ogräs inte alls kunde fås 
att växa i Europa. Den främsta förklaringen fin
ner Crosby i att ogräs frodas vid radikala för
ändringar, inte vid stabila förhållanden. 

I första delen av kapitlet " T h e Norse and the 
Crusaders" ägnar sig Crosby åt våra nordiska 
förfader. Varför var det inte på 900-talet, utan 
på 1400-talet, som européerna lyckades sätta 
sig fast på andra sidan Atlanten, frågar han sig. 
Skandinaviska husdjur trivdes ju bra på Island 
och Grönland, liksom de första åren i Vinland, 
säger Crosby. Läsaren har dock inga möjlighe
ter att kontrollera ett sådant påstående. Och ett 
speciellt övertag anser Crosby att nordmännen 
ändå bör ha haft över 'skrälingarna' (eskimåer 
och indianer) i att de vuxna tålde mjölk och 
kunde hämta näring ur den — i motsats till de 
flesta vuxna i andra världsdelar. Vad skulle ha 
hänt, frågar sig Crosby, om nordborna hade ta
git med sig hästar till Vinland? Hade det ändrat 
utvecklingen? Spanjorerna använde hästar med 
en förödande effekt mot azteker och incas några 
hundra år senare. 

Nordmännen kunde vidare inte ställa upp 
med tillräckligt stort antal deltagare i sina expe
ditioner, säger Crosby. Och det berodde i sin 
tur på att deras bosättningar på andra sidan At
lanten var alltför fattiga för att dra till sig eller 
hålla vid liv ett större antal människor. Biolo
giska faktorer, som sjukdomar, tycks här också 
ha verkat mot nordmännen, i n t ee r dem. 

Norska seglare tog inga onödiga risker, och 
gjorde få upptäcktsresor, hävdar Crosby vida
re. De seglade till Island sedan irländare bosatt 
sig där och säkerligen berättat om ön. Erik den 
röde upptäckte inte Grönland — han följde upp 
Gunnbjörn Ulfsons rapport att denne hade sett 
land väster om Island, när han kommit ur kurs. 
Leif Eriksson upptäckte inte Amerika — han 

följde upp Bjarni Herjulfsons rapport att denne 
hade sett land väster och söder om Grönland, 
när också han kommit ur kurs. Sagorna är fulla 
av exempel på ' 'hafvilla'', berättelser om hjälp
löst omkringdrivande på havet. 

De södra Atlantöarnas tragiska historia är 
nog så gott som okänd för de flesta. Utrotning
en av guancho-folket på Kanarieöarna tog sin 
början 1402. 1496 var striderna slut. Erövrar-
nas främsta allierade var deras växter, djur och 
mikroorganismer. Av guanchos' språk återstår 
idag enligt Crosby endast ett antal ord och nio 
meningar. 

Sina första stora segrar i Amerika och Au
stralien vann européerna innan invånarna där 
många gånger ens hade sett en vit man. Med 
ofrivilligt bistånd av sina vanligaste sjukdomar 
utplånade de på sina håll upp till 90 % av den 
inhemska befolkningen. Sjukdomarna följdes 
av en ström av förvildade husdjur, kor, hästar, 
får, getter, kaniner, som förökade sig explosions
artat i länder med rik gräsväxt och få konkurre
rande djur eller rovdjur. I Australien betalades 
ännu på 1930-talet skottpengar på förvildade 
hästar. Vid mitten av århundradet fanns här 
den största populationen av vilda kameler på 
j o r d e n — 15 000-30000! 

En detaljerad studie har vidare gjorts av hur 
"övertagandet" av Nya Zealand gick till. På 
1700-talet kom de första europeiska segelfarty
gen dit och därmed några få exotiska växter. 
Maoris började experimentera med grisar, nya 
slags skördar och några metallredskap. — En 
arkeolog känner igen mönstret också från and
ra delar av världen. 

I kapitlet "Explanat ions" för oss förf. åter 
tillbaka till stenåldern och det faktum att om 
man inför en ny art i ett ekosystem det kan få 
förvånansvärda följder. Han framhåller att 
mänskliga varelser snabbt kan förändra sina 
jaktmetoder till sin egen fördel. När människor 
först kom till Amerika och Australien, fanns där 
gott om storvilt. Men det dog ut. Vissa forskare 
omfattar teorin att tidpunkterna för storviltsjä
garnas uppträdande och storviltets utdöende 
sammanfaller. Men där människor och storvilt 
hade samsats under tusentals år, som i Gamla 
världen, hade viltet istället lärt sig att ta sig i akt 
för de tvåbenta jägarna, och många av de djur
arterna har överlevt till våra dagar. 
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Crosby refererar till Björn Kurtén i försöket 
till förklaring varför våra dagars bisonoxe över 
huvud taget finns kvar i Nordamerika. Kurtén 
har visat på det eurasiatiska ursprunget för de 
flesta av de nordamerikanska kvarvarande ar
terna bland de stora fyrfotingarna. Han före
slår att de kunde överleva genom sitt långvariga 

tidigare förhållande till tvåbenta jägare. 
Exemplen skulle kunna mångfaldigas — men 

den upptäckarglädjen bör sparas till läsaren 
själv! 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Box 5405, S-11484 Stockholm 

Alltag im Spätmitteblter, hrsg. von H. Kuhnel. 
Graz, Wien, Köln 1984. 384 s. ISBN 3-222-
11528-1. 

Det rådande stora intresset för medeltiden har 
avsatt en ström av böcker, översikter såväl som 
arbeten i mer specialiserade ämnen. Mycket får 
betecknas som populärvetenskap, även om de 
vanligen har ordentliga bild- och källhänvis
ningar. Skildringarna av medeltidens vardag 
har nästan utvecklats till en genre, där ett flertal 
arbeten kommit under de senaste åren. Till av
delningen översikter hör föreliggande arbete, 
och då till s. a. s. "andra generationen", efter 
de praktfulla verk som kom för ca 20 år sedan: 
The Horizon book of the Middle Ages (ed. N. Kotker, 
London 1968), Thefbweringoj lhe Middk Ages (ed. 
J. Evans, London 1966) och R. Delorts Le Moyen 
Age. Histoire illustrée debvk quotidknne (Lausanne 
1972). 

Alltag im Spätmitteblter har tillkommit inom en 
institution, Institut fiir mittelalterliche Reali-
enkunde Österreichs, som är ett institut för 
tvärvetenskaplig kulturhistorisk medeltids
forskning, vars arbetsredskap utgörs av skrift
ligt källmaterial, bevarade föremål och medel
tida bilder. En av förutsättningarna är alltså 
de senaste decenniernas medeltidsarkeologiska 
verksamhet. Man utforskar det som man med 
ett nytt begrepp benämner "Sachkultur", var
med man inte avser "mater ie l l" till skillnad 
från "andl ig" kultur, utan snarare både och — 
"l ivet" i vidaste bemärkelse, och hur detta be
stäms av värderingar och regelsystem, sociala 
strukturer etc. Institutet har sedan 1976 anord
nat symposier över temata som Livet i staden, 

klostren, på landsbygden, i de adliga kretsarna 
osv. (Se Medeäidens ABC, Stockholm 1985, s. 469. 
Nytillkomna är: Alltag und Forlschritl im Mittebiter, 
Bd. 470, Frau undspätmitteblterlkher Alltag, Bd 47, 
Terminobgk und Typobgk Miltekdtertkher Sachguter, 
Bd. 511, Hantwerk und Sachkultur im Spätmitteblter, 
Bd. 513.) 

Att man i denna bok har siktat in sig på sen
medeltiden har väl rimligen sin grund i att käl
lorna från den tiden är så talrika och bildmate
rialet så rikt, att man kan få det samspel mellan 
olika källtyper som möjliggör en differentierad 
bild. När det gäller källorna är det så att det från 
städerna, där endast en minoritet av befolk
ningen levde, finns långt mer källmaterial än 
från landsbygden och därför är det framförallt 
förhållandena i städerna som avses. Det är vis
serligen det tyskspråkiga området i Europa som 
behandlas, men mycket av innehållet kan till-
lämpas också på Norden. 

J ag skall nedan skissera innehållet för att visa 
framställningens bredd. Den inleds med ett 
block av Harry Kuhnel, institutets chef och för
fattare till huvudparten av innehållet. Här be
handlas tidsbegrepp och tidmätning, som följs 
av ett avsnitt om "Normen und Sanktionen" i 
vilket stadsmyndigheternas olika kontrollfunk
tioner tas upp: byggnadsregler, brandskydd, 
vikts- och måttkontroll, pris- och varukontroll 
— allt tillhörande den kontroll som utövades för 
stadsinvånarnas bästa. Kuhnel använder sig 
gärna av moderna termer och talar t. ex. om 
"konsumentskydd". Avslutningsvis behandlas 
de bestämmelser som reglerade nöjesliv — dvs. 
spel och dobbel och prostitution — samt kläd-
lyx. 
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Nästa avsnitt behandlar tätortsproblemati
ken: vattenförsörjning, avfallshantering, livs
medelsförsörjning och hälsovård. Här tas också 
bränsletillgången upp, något som var ett större 
problem i det sedan länge tättbefolkade Europa 
än i Skandinavien. Kuhnel behandlar så from-
hetslivet: de olika formerna av relikkult och 
vallfärderna. Det sista avsnittet i Kuhnels block, 
"Mobile Menschen im 'quasistatischer' Gesell
schaft" om människornas förvånansvärt stora 
rörlighet geografiskt sett tar upp resande i form 
av pilgrimsfärder och gesällvandringar, furstar
nas och de högre skiktens resande från slott till 
slott, gods till gods, handelsresor e t c , men ock
så företeelser som Petrarcas bergsbestigning 
1336 och Oswald von Wolkensteins kringresan
de av äventyrslusta så tidigt som vid 1300-talets 
slut. 

Gerhard Jaritz är författare till ett block om 
liv och död: hur man levde nära döden, men 
också om sjukdom och läkekonst. Avsnittet om 
livet behandlar barnafödande, barnuppfost
ran, utbildning och äktenskapssyn. 

Helmut Hundsbichlers bidrag handlar om 
arbete, mat och dryck, klädedräkt och boende. 
Det avslutande blocket, av Elisabeth Vavra, 
handlar om vad vi i dag skulle kalla kultur, men 
som då inte upplevdes på samma sätt som nu. 
Det hon tar upp är konsten — vari också inbe-
gripes guldsmedskonst, textilkonst ocvh glas
måleri — konsten och uppdragsgivarna samt 
konstens religiösa funktion. Vidare behandlas 
liturgi som inscenering, dvs. den rent visuella 
delen av liturgin, som måste ha spelat en stor 
roll för sinnena. Avslutningsvis handlar det om 

litteratur och musik. Musikavsnittet är betitlat 
"Kunst als Unterhal tung" och behandlar le
karna och deras sociala situation, arbetsmöjlig
heter etc. 

Det är som synes en innehållsrik och mång
facetterad bild som tecknas av livet under me
deltiden. Framställningen är fylld av konkreta 
exempel och direkta samtida citat, och texten 
samspelar väl med det stora och välvalda bild
materialet. Institutet äger ett mycket stort bild
arkiv — ett resultat av målmedveten motivin
ventering i undersökningsområdet — och där
för kan snart sagt varje företeelse illustreras. Av 
de 430 illustrationerna är många i färg, och bil
dernas ursprung är också föredömligt redovi
sat. 

Man har avstått från notapparat men har en 
förteckning över litteratur i urval, uppdelad i en 
allmän del och en del med litteratur i anslut
ning till varje kapitel. Dessutom finns ett avsnitt 
med Anmerkungen, där man med hänvisning 
till sida och behandlat ämne ger exakta littera
turreferenser. 

Den enda anmärkning jag vill göra mot den 
gäller layouten: man har inte indrag vid nytt 
stycke, vilket gör texten onödigt blockaktig och 
det blir svårare a t t ' ' skumma' ' den; en bok som 
denna läser man ju inte som en roman utan mer 
som en uppslagsbok. 

Alltag im Spätmitteblter framstår som den bästa 
av tillgängliga översikter, med en detaljrikedom 
som jag inte ens kunnat antyda. 

Göran Tegnér 

Urve Miller och Karin Hedin, Excavations at 
Helgo XI. The Hobcene devebpment of Landscape and 
Environment in South-Easl Mäbren Valky, with Specml 
Reference lo Helgo. 72 sid. Kungl. Vitterhets Hi
storie och Antikvitets Akademien, Stockholm, 
1988. ISBN 91-7402-190-7. 

Resultaten från de omfattande utgrävningarna 
på H d g ö i Mälaren har föredömligt publicerats 

på engelska i en skriftserie utgiven av Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi
en, alltsedan starten 1961 under redaktion av 
Wilhelm Holmquist. Under 1988 utkom den 
här anmälda volymen, som behandlar den na
turhistoriska bakgrunden till järnåldersbebyg
gelsen i östra Mälarområdet. Forskningsarbe
tet har uförts vid Sveriges Geologiska Under
sökning av Urve Miller och Karin Hedin, som 
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tillsammans ansvarar för denna publikation. 
Sbm helhet är det en ambitiöst upplagd redo

visning av paleoekologiska undersökningar på 
H d g ö och i Stockholmsområdet. Rapporten 
inleds med ett geologiskt bakgrundskapitel, där 
särskilt översikten rörande strandförskjutning
en har ett särskilt stort värde. Det finns många 
olika tolkningar, men dessa redovisas också i ett 
stort antal strandförskjutningskurvor. Den ve
getationshistoriska utvecklingen ges en kortfat
tad sammanfattning. Här finns dock ett missvi
sande påstående: Ulmus-faWet, eller övergången 
atlantisk/subboreal tid sätts till 4500 BP i stället 
för 5100 BP. 

I anslutning till de arkeologiska undersök
ningarna på H d g ö har man sökt finna bassäng-
er med sediment, som avspeglar miljöföränd
ringar. Fyra sådana lokaler redovisas. Tyvärr är 
detta små bassänger med långsam sedimenta-
tion (troligen kärr i nutid). Det är mycket svårt 
att dra säkra slutsatser om miljö och vegetation 
utifrån analyser på detta material, i synnerhet 
för den tid som omfattar järnålder. Här är åter
igen ett exempel på arkeologers övertro på pol
lenanalys och liknande metoder. Slutsatserna 
om den lokala miljön på H d g ö (s. 39—40) har 
därför begränsat värde. Något bättre är situa
tionen för de åtta lokaler som ligger i Helgös 
omgivningar, men dessa är ju inte helt relevan

ta för miljöförändringarna på själva Hdgö. Till 
sist redovisas de paleoekologiska resultaten från 
Stockholmsregionen, bl. a. Helgeandsholmen 
och Laduviken, där profilerna har en betydligt 
bättre tidsupplösning för järnälder och medel
tid. 

På grundval av det redovisade materialet 
sammanfattas informationen om vegetation, 
klimat och strandförskjutning. Helt följdriktigt 
är denna text (s. 59—60) mindre ambitiös än 
undersökningens ursprungliga uppläggning. 
Resultaten är relevanta för Stockholmsområdet 
i sin helhet. Någon preciserad information om 
miljön på H d g ö under järnålder föreligger 
inte. 

Denna kritiska granskning leder till följande 
slutsats. För ett framgångsrikt projektsamarbe
te mellan arkeologer och paleoekologer krävs en 
planering redan i starten. I detta fallet finns en 
misstanke att paleoekologerna kommit in i ut
grävningsarbetets slutskede. Den största be
hållningen av den föreliggande rapporten är 
den dokumentation, i text, diagram och kartor, 
av strandförskjutning och bosättning, som här 
sammanfattas för östra Mälarenområdet. 

Björn E. Berglund 

Kvartärgeologi ska avd, 
Tornav. 13S-223 63 Lund 
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