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Recensioner 

Steen Hvass, Hodde. Et vestjy.sk landsbysamfund 
fra crldre jernalder. Arkaeologiske Studier. Vo
lume VII. Akademisk Forlag. Köbenhavn. 
1985. 220 sid., 149 fig. + 161 pl. ISBN 87-
500-2559-7. 

Den förhistoriska bebyggelsen vid Hodde, 
sydvästra Jylland, upptäcktes genom flygpro-
spektering 1959. Byn grävdes ut åren 1971 till 
1973 under ledning av Steen Hvass. Samman
lagt fanns där 38 (dock ej samtida) gårdar med 
en gemensam palissad samt med separata ut
gångar till ägorna. Gårdarna var grupperade 
kring ett gårdstun. 

Palissaden hade förnyats i tre omgångar, 
vilket medgav en indelning i tre kronologiskt 
skilda faser (fas 1—3, varav fas 1 och 3 dess
utom delas in i a och b). Sammantaget kan byn 
dateras till tiden från ca 150 f.Kr. till Kristi 
födelse. Fas 1 omfattar en tidig del av sen 
förromersk järnålder (per I l l a ) . Fas l a be
stod av 11 gårdar och fas 1 b av 17. Fas 2, som 
innebar en genomgripande ombyggnad, date
ras till en senare del av sen förromersk järnål
der (men fortfarande per. I l l a ) och bestod av 
25 gårdar. Fas 3 dateras också till förromersk 
järnålder per. I l l a , men når även in i per. 
III b. Fas 3 a, som hyste den mest omfattande 
bebyggelsen, bestod av 27 gårdar (med 53 
hus), medan fas 3 b innebar en viss avveckling 
av byn. Inte heller inom faserna ovan existera
de emellertid alla gårdar samtidigt. Ett annat 
mått på byns storlek i de olika faserna är anta
let (möjliga) stallade nötkreatur. Byns totala 
resursområde (åker/äng) beräknas till 3,7 
km2. Det avgränsas av åar i N, S och V. Be
gränsningen åt 0 är oklar. 

Fyndmaterialet bestod huvudsakligen av ke
ramik och knackstenar samt ett fåtal järn- och 
bronsföremål. Benmaterial är sparsamt före
trätt. Keramiktillverkning har förekommit på 
olika gårdar i byn. Järnslagg, kvarnstenar och 
knackstenar visar på andra aktiviteter. 

Det sammanlagda antalet hus var 86, dels 

små (4,5—8 m) och dels stora (9,5-22,5 m. 
Flertalet dock 11-13 m). De stora husen hade 
ofta stalldel i östra delen, de små husen sakna
de vanligtvis härd. Gårdarna, kringgärdade av 
staket, kunde beslå av långhus samt mindre 
hus — eller ibland av flera långhus. Gårdarna 
var individuella enheter men hela byn funge
rade i samverkan. Storleksskillnader fanns 
mellan gårdarna. Man kan kanske tala om fyra 
ekonomiska och sociala (?) klasser, menar 
Hvass. Klass 1 utgörs av endast en gård. Den
na gård (gård 1), belägen i NV, särskilde sig 
markant från de (ivriga. Förutom att vara den 
äldsta och största gården (ca 200 m2) hade den 
ett särskilt kraftigt staket. Även med avseende 
på fyndmaterialet utmärkte sig gård 1. Kera
miken var här av speciellt hög kvalitet. Den 
kan betraktas som "hövdingens" gård. Klass 2 
omfattar mellan en och fyra gårdar på ca 130 
m2 vardera. Klass 3 bestod av övriga gårdar. 
Deras genomsnittliga storlek var ca 50—100 
m2. Klass 4, slutligen, omfattar bebyggelse 
som saknar stall. Anmärkningsvärd är den sta
bilitet som den ekonomiska och sociala struk
turen tycks uppvisa, inle minst när det gäller 
"hövdingagården". 

Bebyggelsens tillkomst och upphörande an
tas ha skett via successiv till- respektive avflyt-
ting. Föregångaren till Hodde är ej känd, men 
efterföljaren förmodas vara Hesselagergård, 
belägen 400 m SO om Hodde. Avflyttningen 
har skett avsiktligt och den gamla byn brändes 
ned (sannolikt för att främja odling på den 
gamla byplatsen). Bebyggelsen vid Hesselager
gård kan dateras till förromesk järnålder per. 
III b och in i första århundradet e. Kr. Slagg, 
daterad till 3-5 århundradena e. Kr., har på
träffats N om Hesselagergård. 250 m SO Hes
selagergård ligger dessutom en bebyggelse vid 
Hessel, som har dateringar från 500-talet e. 
Kr. Även en gravplats är känd, nämligen Ka
rensdal 600 m N Hodde. Gravplats I dateras 
till tidig romersk järnålder od i gravplats II till 
förromersk järnålder per. III b och tidig ro-
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mersk järnålder. Gravplatsen kan höra till 
Hodde och, efter avflyttningen, till Hessela
gergård. Byarna ger intryck av att under pe
rioden äldre järnålder—folkvandringstid ha 
stannat ca 100—200 år på ett ställe och sedan 
flyttat inom territoriet. 

Den finns verkligen anledning att gratulera 
Steen Hvass till den utförliga och snabba pu
bliceringen av Hodde-undersökningen. Hod
de har dessutom tack vare preliminära publi
ceringar av Hvass redan innan boken kom 
blivit föremål för livlig debatt och måste nu 
anses som en av de viktigaste platserna för 
förståelsen av äldre järnålder i Danmark. 

Anders Carlsson 
Inst. för arkeologi, 

Stockholms universitet 
10691 Stockholm 

Hammaburg. Neue Folge 7. Vor- und Fruhge
schichte aus dem niederelbischen Raum. Ne
umiinster 1986. 188 s. ISBN 3-529-0-1354-4. 

Hammaburg 1986 innehåller åtta uppsatser 
som behandlar ämnen från olika perioder 
från stenålder lill medeltid. Bland dessa ingår 
ett längre bidrag av W. Wegewitz med titeln 
"Bestattungen in importiertem Bronzege-
schirr in den Urnenfriedhöfen der jungeren 
vorrömischen Eisen- und der älteren römi
schen Kaiserzeit im Gebiet beiderseits der 
Niederelbe". 

Förf. behandlar här en grupp gravar på de 
kända gravfälten Harsefeld, Apensen, Puten-
sen, Nienbiittel etc. där han själv delvis har 
utfört undersökningar. Han begränsar sig en
bart till gravar med bronskärl som benbehålla
re vilka även genom sitt gravgods i övrigt 
skiljer sig från gravarna med lerkärl eller 
brandlager. Intentionerna har varit att genom 
analys av gravarnas placering på gravfältet, 
uppbyggnad och innehåll utröna den levande 
kulturen och en ev. social skiktning så som 
den yttrar sig i gravkulten. 

Förf. gör en noggrann genomgång av aktu
ella gravar och diskuterar de skilda kärlfor-
merna. De kärl som används som benbehålla

re utgöres av bronskittlar med järnrand, 
E 4 - 6 , och med bronsrand, E 8 , bäcken E67, 
uttömningskärl E73 och situlor E18 och 21. 
Gravarna är ofta rikt utrustade — i en senare 
fas även med vapen — ligger samlade centralt 
och uppvisar stora likheter sinsemellan. Un
der yngre förromersk järnålder förekommer 
två importfaser. Den äldre från förra hälften 
av 1 :a årh. f. Kr. omfattar kittlar med järnrand 
E 4 - 5 , vilka ofta är nötta och lagade och ge
nom fibuladatering visar på en lång omlopps
tid på ca 75 år. Under den andra fasen, från 
mitten av l:a årh. f. Kr., är importen betydligt 
variationsrikare och består av kärl som bäcken 
E 67 och kärl E 73 samt situlor av typ E 18 och 
21 . De yngsta gravarna i denna fas innehåller 
även en rik vapenutrustning. Med den augus-
teiska tiden börjar så en tredje fas men nu 
används nästan uteslutande stora bronskittlar 
med överdel av brons E 8 . Därutöver före
kommer enstaka situlor av typ Ehestorf och 
Nienbiittel. 

Det stratigrafiska läget visar på gravlägg
ning i flera generationer av socialt sett fram
trädande män. Som ex. kan nämnas Putensen 
där medlemmar av endast en betydande familj 
gravlagts på platsen från början av första årh. 
f. Kr. till tredje årh. c. Kr. Här ligger den älds
ta graven omgiven av yngre bronskärlsgravar i 
en sluten grupp. Den allra rikaste graven date
ras till Tiberius' tid (14-37) och innehåller 
utom kittel E 8 en fullständig vapenutrust
ning, dräkttillbehör, bl. a. åtta fibulor, och 
dryckeskärl. I Harsefeld däremot kan man 
räkna med tre familjer med sina följen. 

Dessa gravar visar med all tydlighet en sär
ställning i fråga om innehåll och genom place
ringen på gravfältet. Förf. tyder dem också 
som tillhörande välbärgade familjer som för
värvade och använde importerade bronskärl. 
De bör ha haft en viss betydelse, nått en hög 
status och så småningom bildat stormanna-
eller adelssläkter. De förnämsta blir stam-
furstar eller hövdingar. Hur de nått sin höga 
ställning kan ha flera orsaker. Ett regelbundet 
varuutbyte med romerska riket har säkerligen 
förekommit men det kan också vara fråga om 
subsidier eller gåvor till ledare för germanska 
hjälptrupper eller motsatsen krigsbyte. Tider
na var oroliga och stridigheter förekom mel-
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lan romare och germaner. De här behandlade 
gravarna har sina paralleller i närgränsande 
områden som Holstein och Mecklenburg. Dä
remot synes de ej förekomma söderut men väl 
längre mot norr och österut. Ett slutskede 
bildar gravarna av Liibsow-gruppen. 

Av ett visst intresse är i detta sammanhang 
de öländska gravarna med förromerska bron
skärl och speciellt grav 10 i Övre Ålebäck. Här 
finns det enda uttömningskärlet av typ E 73 
som är känt utom de fem exemplaren i det nu 
berörda området. Dessutom innehåller 
graven vapen med eneggat svärd, lans och 
sköldbuckla med breda brätten och stora 
nitar, daterade till sen förromersk järnålder. 
Samma vapenformer finner man i några 
gravar i Harsefeld och Putensen men är där 
senare daterade. Även de östgermanska va
pengravarna är tidigare daterade. 

De övriga bidragen i skriften är i regel mer 
kortfattade och bland dem kan nämnas en 
uppsats av F. Laux om mesolitiska och tidig
neolitiska fyndplatser på Boberger Dunen vid 
Hamburg, vilka kan bidra till diskussionen om 
neolitikums början i Niederelbeområdet. Om 
medeltiden handlar två bidrag, det ena av D. 
Bohnsack om den s. k. Bischofsburg i Ham
burg, som visar sig vara en tornbyggnad från 
1000-talet, och det andra av W. Hubener om 
staden Bardowick under hög- och senmedel
tid. 

Inga Lindeberg 
Östrandsvägen 76 
S-l22 43 Enskede 

Peter Breunig, HC-Chronologie des vorder-
asiatischen, sudost- und mitteleuropäischen Neoli
thikums. Mit einem Beitrag von Horst Will-
komtn. Institut fiir Ur- und Fruhgeschichte 
der Universität zu Köln. Fundamenta, Mo
nographien zur Urgeschichte, herausgegeben 
von Hermann Schwabedissen, Reihe A, Band 
13. Bidefeld 1987. 316 s. ISBN 3-412-04187-
4. 

Peter Bi eunigs bok antogs 1983 som doktors
avhandling vid matematisk-naturvetenskapli-

ga fakulteten vid universitetet i Köln. Därefter 
har fram till tryckningen 1987 vissa avsnitt 
förkortats resp. aktualiserats. 

Inledningsvis får man en kort resumé över 
C14-metodens visserligen ej så långa men ändå 
händelserika historia. Att kunna datera förhis
toriska materialgrupper och fenomen genom 
C14 mottogs först med överdrivna förvänt
ningar, vilket som bekant föranledde framför 
allt V. Milojcic till många kritiska anmärkning
ar vid symposier och i andra sammanhang. 

C l 4-metoden och andra naturvetenskapliga 
dateringsmetoder förklaras, och förf. redogör 
också för felkällor, som man i vissa fall kan 
komma till rätta med och i andra inte. 

Dateringarna omtalas i den av C' '-laborato
rierna angivna formen eller med uträkning till 
" b . c ." samt med uppgift om provets nummer 
så att man har möjlighet att själv söka upp 
dateringen i Radiocarbon eller på annat sätt. 
Men som bekant förekommer det i litteratu
ren flera olika slags omräkningar (kalibrering
ar) efter senaste resultatet eller ibland enligt 
äldre skalor. Detta innebär att man alltid mås
te vara uppmärksam på hur den enskilde för
fattaren eller uppgiftslämnaren betett sig med 
C l 4-dateringarna. Inte sällan får man otill
räckliga upplysningar. Samtidigt måste det sä
gas att man numera är väl medveten om så
dant, som man förut kanske stod okritisk in
för, såsom att enstaka dateringar har begrän
sat värde och egentligen endast kan ge en 
antydan om tidsställningen. Breunig har varit 
konsekvent i sin hantering av det stora materi
alet, vilket man är honom tacksam för. Men 
vid läsningen önskar man ändå ibland att man 
kunnat göra jämförelser med daleringar en
ligt den nyaste kalibreringsmetoden. Breunig 
har dock inte velat göra detta, eftersom han 
anser att det ännu inte finns något allmänt 
accepterat förfaringssätt. 

Som boktiteln anger gäller arbetet neoliti
kum i Främre Asien samt Sydost- och Mellan
europa. Och med neolitikum menas i det första 
fallet tiden mellan ca 10000/9000 och bortåt 
6000 B. C. För Främre Asiens del är det inte 
fråga om hela den neolitiska epoken utan en
dast den tid, under vilken en bondekultur väx
er fram och sprides till sydöstra Europa. För 
övrigt omfattar neolitikum i Breunigs arbete 
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alla kulturer mellan mesolitikum och bronsål
der. I norr når man upp mot den nordiska 
trattbägarkulturen och kulturer av västeuro
peisk prägel. 

Trots det numera stora antalet C l4-analyser 
- Breunig har haft omkring 2000 att utgå 
ifrån men använder inte mer än ca 1 500 — 
finns det tyvärr ännu inte tillräckligt många 
användbara (pålitliga) sådana för att utgöra en 
fast grund för datering av en rad neolitiska 
kulturer i Europa. Till detta kommer svårighe
ten att arbeta med enhetliga kulturbegrepp 
m. m. 

Peter Breunig framhåller att man knappast 
skulle ha uppfattat vissa fyndplatser i Främre 
Asien som neolitiska "primärcentra" utan att 
ha haft tillgång till tidiga C l 4-dateringar. Han 
redovisar en lång rad dateringar för protone-
olitikum och tidigneolitikum i Främre Asien 
och konstaterar att de grupperar sig i olika 
skikt och faser. Vi återfinner här självfallet de 
sedan länge så välkända Jeriko och Jarmo. 
Man får en utmärkt grafisk framställning av 
de viktigaste fyndplatserna i detta område 
med angivande av förekomsten av jordbruk 
och boskapsskötsel samt keramik. 

Förf. försöker sedan spåra utbredningen 
från Asien upp i Europa, och han förutsätter 
då att denna skett i en viss jämn tidsföljd, som 
stått i samband med avståndet. En modell har 
konstruerats på grundval av 183 dateringar 
från 82 tidigneolitiska fyndplatser. Den börjar 
med 7000 B. C. och förlöper i jämnt tempo 
upp till Norden med den yngsta fasen ca 3000 
B. C. Om detta kan man säga att det i stort 
överensstämmer med den bild, som efterhand 
vuxit fram i takt med det tilltagande antalet 
registrerade C l 4-dateringar. 

Därefter genomgås land efter land i Europa 
med början i Grekland, Jugoslavien etc. upp 
till Polen, delar av Tyskland samt Holland, 
Belgien och Schweiz. Beträffande Grekland är 
det välkänt att detta land nu kan uppvisa ett 
flertal tidiga fyndplatser. Man räknar med att 
neolitisk tid tar sin början kort före 6000 B. C. 
I den första fasen saknas keramik, som man ju 
har sett i t. ex. Argissa Magula men även på 
Kreta och på Peloponnesos. Efter detta tidiga 
stadium följer ett neolitikum med keramik. 
Man har då länge kunnat hänvisa till bl. a. Nea 

Nikomedeia. Breunig utnyttjar sedan C l4-da-
teringarna i sina kronologiska sammanställ
ningar fram till slutet av neolitikum efter 3000 
B.C. 

På samma sätt arbetar förf. med de andra 
ländernas material. I varje avsnitt finns det 
kartor, på vilka de aktuella fyndplatserna är 
markerade. Det göres också synteser av resul
taten i flera länder så att man bättre kan följa 
de olika kulturernas tidsplacering. Detta gäl
ler Jugoslavien, Bulgarien och Rumänien, där 
man får en ganska god bild av läget. I exem
pelvis Rumänien är dateringarna dels allt för 
få, dels inte sällan svåra att bedöma, men trots 
detta ger de en sinsemellan överensstämman
de framställning av tidigneolitisk kronologi. I 
Bulgarien hänvisas nu liksom tidigare till Ka-
ranovos sju stadier som en ryggrad i kulturin
delningen. Men det sparsamma antalet date
ringar kan inte heller här åstadkomma mer än 
ett grovt raster, och vi måste tills vidare i stort 
sett arbeta med en relativ kronologi för olika 
kulturgruppers förhållande till varandra. 

Från fyndplatser tillhöriga linjebandkera-
misk kultur i en rad länder (Ungern, Tjecko
slovakien, Österrike, Polen, mellersta och 
västra Tyskland, Holland, Belgien och Frank
rike) finns det över 200 C14-dateringar, vilket 
innebär att bandkeramisk kultur tillhör de 
bäst daterade. Men trots alla dessa dateringar 
har man inte lyckats göra mycket mer än be
stämma de yttre gränserna för kulturen som 
helhet, vilket synes något för pessimistiskt. 
Det betyder att Breunig inte anser sig kunna 
ge säkra årtal åt de enskilda, genom sina re
spektive material identifierade undergrupper
na. Kanske är det förståeligt att ett så dyna
miskt komplex, som det här rör sig om, är 
svårt att fånga in i ett fast kronologiskt system. 
Man måste använda de dateringar man hittills 
har och inrikta sig på att inom en framtid få 
betydligt fler samt givetvis också söka åstad
komma dendrokronologiska dateringar för
utom en skärpt bearbetningsmetodik av arke
ologiska data i gängse mening (stratigrafi, slut
na fynd, typologi e t c ; se t .ex. Dirk Raetzel-
Fabian, Phasenkartierung des mitteleuropäischen 
Neolithikums, BAR International Series 316, 
1986). 

I Peter Breunigs framställning följer nu ge-
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nomgången av utvecklingen under neolitikum 
i flera länder, med uppgift om tillgängliga C14-
dateringar och med start i bandkeramisk kul
tur. Senare kommer trattbägarkultur och and
ra kulturgrupper in i bilden. Förf. har här 
liksom eljest i boken utfört ett mycket stort 
och viktigt arbete genom att sammanföra alla 
dessa grupper. Som naturligt är har han ut
nyttjat redan publicerade kronologiska sche
man, men han har också många gånger fört in 
nytt material. 

Det är inte möjligt att här gå in på enskild
heter. Boken är lätt att använda, dateringarna 
klart redovisade och varje avsnitt försett med 
sammanfattningar. Förutom de talrika enskil
da kronologitabellerna finns det i utviksplan-
schens form ett långt sammanhängande sche
ma för hela det behandlade europeiska områ
det, vilket medger en god överblick. 

God nytta har man också av den rikhaltiga 
litteraturförteckningen. Mot slutet finns en 
sammanfattning på tyska och engelska. Dess
utom finns det en förteckning över alla date
ringarna från de olika länderna med uppgift 
om period, fyndort, laboratorienummer, da
tering B.C. samt det material, som har an
vänts för dateringen (träkol, trä, ben, mussel
skal, sädeskorn, aska e t c ) . 

Horst Willkomm har granskat arbetets na
turvetenskapliga del och bidrar därjämte med 
ett kort kapitel om statistisk tolkning av C14-
dateringarna. 

Peter Breunigs grundliga arbete fyller verk
ligen en plats i den arkeologiska litteraturen. 
Det kan fungera som ett uppslagsverk och en 
källa att ösa kunskap ur, icke minst för en 
akademisk lärare, som vill kontrollera hur 
stort material det finns att bygga på för ett 
visst område under neolitikum. Beiken är värd 
mycket beröm. Men som nämnt gäller det en 
tid och ett område, som det är oerhört vansk
ligt att bringa klarhet i. Förf. ger sig inte ut 
för att förmedla sanningen och ge slutgiltiga 
ramar åt den förvisso brokiga familj, som 
sprids över Europa och som vi försöker lära 
känna fich placera rätt i tiden. Breunig uttalar 
en önskan om att man med tiden skall nå fram 
till så tillförlitliga absoluta dateringar av de 
neolitiska kulturerna i Europa att man sedan 
kan koncentrera sin uppmärksamhet på tolk

ningen av anläggningar och fynd och inte be
höva ägna så mycket tid och kraft åt att disku
tera kronologiska frågor. Dithän har man för
visso inte kommit ännu. På kongresser ute i 
Europa, som jag har deltagit i under det se
naste året, fördes samtalen ofta in på date
ringar, som man av olika skäl inte kunde enas 
om. Inom den neolitiska forskningen kommer 
därför säkerligen kronologiska problem att 
uppta arkeologerna ännu en tid framöver. 

Niels H. Andersen, Sarup. Befcestede kultplad-
ser fra bondestenalderen. Jysk Arkaeologisk Sel-
skab. Århus 1988. 72 s. ISBN 87-7288-051-1. 

Att undersöka stora och komplicerade anlägg
ningar tar som regel lång tid. Även om man i 
artiklar och föredrag successivt informerar 
om hur arbetet fortskrider får man räkna med 
flera års fördröjning, innan all bearbetning är 
färdig och en publikation ligger på bordet. 
Om det är en fyndplats, som av olika skäl 
dragit särskild uppmärksamhet till sig är det 
givetvis beklagligt att nödgas vänta så länge på 
en ut tömmande redogörelse och få ta del av 
utvärderingen. 

Det är då glädjande att få en presentation 
av åtminstone de viktigaste resultaten i en po
pulärvetenskaplig framställning av det slag 
som Niels H. Andersens lilla bok om Sarup är. 
Sarup är just en sådan plats, som vi alla 
känner till men som ännu inte kunnat ges en 
slutgiltig publicering. 

För mer än 20 år sedan kom Sarup till 
arkeologernas kännedom genom en mindre 
undersökning, som sedan gav impulser till 
mångåriga insatser i fält och vid arbetsbord. 
Det är Niels H. Andersen, som med enaståen
de entusiasm, energi och envishet har utfört 
detta storartade arbete. 

Sarup ligger i sydvästra delen av Fyn och är 
en s. k. befäst anläggning från äldre bondeste
nålder. Det är alls inte den enda i sitt slag i 
Norden, men det är den bäst undersökta och 
därmed den plats, som har givit mest inblick i 
en intressant och tidigare ganska okänd före
teelse i bondesamhället. Det är också viktigt 
att konstatera att denna välundersökta plats 
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kan foras till samma kategori se>m flera hund
ra liknande anläggningar i olika delar av Euro
pa. Ännu saknas dock en samlad behandling 
och dokumentation. 

Skulle man ha kunnat få samma kunskap 
genom endast små och betydligt mindre tidsö
dande undersökningar, t .ex. en serie snitt 
Över området vid Sarup? Eller genom en stor 
satsning under en enda säsong? Jag tror knap
past det. I arkeologin är det ofta fruktbart att 
få tid på sig för att granska vad man anser sig 
ha kommit fram till under en första mindre 
etapp för att sedan stegvis gå vidare med nya 
eller bättre formulerade hypoteser. Till detta 
kommer självfallet de ekonomiska problemen, 
vilka icke sällan lägger hinder i vägen ftir stort 
upplagda fältarbeten utan föregående pröv
ning. 

Undersökningen har visat att det på ett san
digt näs vid Sarup finns lämningar efter två 
befästa områden från bondestenåldern. Den 
ena anläggningen (Sarup I) har enligt Ander
sen tillkommit ca 3400, den andra (Sarup II) 
ca 3280 f. Kr. 

Sarup I är störst och omfattar en betydande 
del av näset. Där har uppförts en palissad av 
kraftiga ekplankor, som varit 2—3 m höga över 
markytan och som effektivt avspärrat områ
det. Innanför palissaden fanns det spår av en 
mängd inhägnader av rest men lägre virke 
samt ett flertal långa gropar eller schakt, som 
visade sig innehålla fynd av olika slag. De har 
varit igenfyllda och öppnade gång på gång. 
Andersen gör en beräkning, enligt vilken 170 
man skulle ha behövt arbeta i tre månader 
med uppbyggnaden av Sarup I. Trots att detta 
är den största anläggningen hör endast en 
mindre del av fynden hit. 

Påfallande är att fyndmaterialct klart skiljer 
sig från vad man finner på en vanlig boplats. 
Det är en stor procent redskap, vilket tyder på 
att tillverkningen inte har ägt rum på platsen. 
Keramiken är finare, och det förekommer 
människoben. 

Sarup II är alltså mindre och har dessutom 
en helt annan typ av palissad men uppvisar 
eljest betydande likheter med Sarup I. Ander
sen beräknar alt 30 man kunnat uppföra an
läggningen på tre månader. Fyndmaterialet är 
betydligt rikhaltigare. Här ingår slora flintyx

or men även en utomordentligt fin dubbeleg
gad stridsyxa av skiktad sandsten. 

Efter Sarup II övergår området till att bli en 
boplats av ordinärt slag med grövre keramik 
och mångskiftande flintmaterial, inklusive 
många avfallsprodukter. 

Under den långa tid fältarbetet pågått har 
man diskuterat vilken eller vilka funktioner 
platsen kan ha haft. Kan den ha varit en till
flyktsborg eller kanske trots allt en boplats? 
Ingetdera passar dock in i sammanhanget, 
och man har därför stannat för en tolkning, 
som går ut på att anläggningen har kommit till 
i en tid, när det sker stora förändringar i 
samhället. För att stärka samhörigheten mel
lan grupper med samma näringsfång och soci
ala och religiösa bakgrund utför man i gemen
skap stora arbetskrävande uppgifter. Som ex
empel nämner Andersen röjning av arealer 
för att få öppet land, byggandet av vägar samt 
befästa anläggningar på vissa orter. Det är 
också en tid, när man bygger åtskilliga mega
litgravar i området. I Sarup har man samlats 
för att utöva religion, företa offer och mycket 
annat, som var angeläget människor emellan. 

I Andersens skrift finns det en hel del upp
gifter om fynd och anläggningar samt om ut
grävningar i den omgivande bygden m. m., 
som av utiymmesskäl ej kan refereras här. Det 
understrykes också att man trots det mångåri
ga arbetet ännu har vissa frågor att besvara 
genom fortsatta forskningsinsatser. Det gäller 
exempelvis att avgöra hur omfattande det be-
byggdseområde var, som låg bakom tillkoms
ten av en sådan anläggning som Sarup, hur 
ofta man använde den och självfallet också 
söka komma till bättre insikt i de aktiviteter, 
som har försiggått under vistelsen innanför 
palissaden. 

Niels H. Andersens bok är en fin presta
tion. I det lilla formatet redogör han utförligt 
för alla väsentliga drag i denna märkliga an
läggningsform. Framställningen är utmärkt il
lustrerad såväl av förf. som av personer knut
na till Förhistorisk Museum på Moesgård och 
tidskriften Skalk. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska Institutionen 
Kraftstorg 1, 223 50 Lund 
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Fra Stamme til Stat i Danmark. I. femalderens 
Stammesamfund, Red. P. Mortensen & B. M. 
Rasmussen. Jysk Arkaeologisk Sdskabs 
Skrifter XXII. Århus 1988. 149 s. ISBN 87-
7288-048-1. 

1984 tog Statens Humanistiske Forskningsråd 
i Danmark initiativet nil c-n forskningsprojekt 
med titeln "Fra stamme til stat". Syftet var, att 
klarlägga den ekonomiska, sociala ocli politi
ska utvecklingen som ledde fram till bildandet 
av den danska nationalstaten vid vikingatidens 
slut. Avsikten är, att arbetet skall omfatta för
ändringar från äldre järnålder fram till den 
giyende medeltiden, dvs. från stammsamhäl-
let eller hövdingadömet till kungadömet eller 
statsbildningen, Inom ramen fiir projektet 
har Forskningsrådet siön såväl framtagning 
som bearbetning av nyt t arkeologiskt material 
som kan belysa de för projektet relevanta frå
geställningarna. En rad symposier, seminarier 
och arbetsmöten har även avhållits och nu har 
alltså den första i en planerad rad av publika
tioner sett dagens ljus. Avsikten med det förs
lå bandet är an behandla järnålderns samhälle 
vilket görs genom nio bidrag om vin skilda 
ämnen. 

Klavs Randsborg inleder publikationen med 
cn idérik od i intressant uppsats med titeln 
"Byen, magien og jorden. Europa og Dan
mark i det förste åi tiisind". Titeln säger en del 
om vad det är Randsborg snävar efter. Han 
vill inte sina i del nordliga Danmark och 
längtansfulll blicka ner över den europeiska 
kontinenten utan ser sin hemland i cit för 
nordiska forskare omvänt perspektiv. Natur
ligtvis måste varje framställning med denna 
intention börja i det romerska riket och 
Randsborg tecknar detta väldes nedgång och 
slutligen fall i ekonomiska termer. Men ned
gången hade- föregåtts av c-n storhetstid od i 
inte heller denna förbigås. Ofta möter man 
bos skandinaviska forskare en närmast blind 
tro på tanken att Germania Libra haft sim 
ekonomisk betydelse for romarna. Framför
allt bar man framhävt lyximporten till ger

manskt område och hävdat atl denna måste ha 
vägis upp av en lika stor export. Handeln 
skulle med andra ord ha skett efter moderna 
nationalekonomiska principer med cn efter
strävad balans mellan export och import. Va
ror som ofta återkommer som potentiella ex
portvaror från nordiskt och germanskt områ
de är spannmål, slavar, bärnsten, kvinnohår, 
skinn och pälsverk samt läder. Randsborg 
vågar emellertid ifrågasätta detta axiom och 
gör det på ett enligt mitt synsätt originellt men 
samtidigt övertygande sätt: om ett överskott 
existerat i det fria Germanien som romarna 
eftersträvat, t. ex. i form av spannmål eller 
livsmedel, skulle limes inte ha legat där den 
låg. Orsaken till gränsdragningen menar 
Randsborg ligger i romarnas strävan efter, att 
endast expandera lill den punkt där det upp-
Iläder cn obalans mellan intäkter och utgifter. 
Expansionen måste med andra ord vara lön
sam och ett annekterande av Nordeuropa an
sågs uppenbarligen inte ekonomiskt försvar
bart. Men Randsborg förnekar inte katego
riskt att varuutväxling skett mellan imperiet 
ocb Germanien, men syftet med denna skulle 
snarast ha varit att "neutralisera barbarenes 
frustrationer". 

Randsborg framhåller även slavhandeln och 
slaveriets betydelse för det nordiska samhäl
let. Han menar att delar av lyximporten inte 
bara under romersk järnålder utan även un
der andra perioder till viss del kan ba finansie
rats genom slavexport. Att slaveriet verkligen 
haft avsevärd betydelse anser han framgår av 
de stora gårdar som växer fram i Danmark 
efter ca 200 c. Kr. De är fcir stora for att en 
ensam kärnfamilj skulle kunna bruka dem och 
tanken ligger därför nära, att den extra ar
betsinsats som krävdes utfördes av trälar. När 
han söker bevis för en existerande slavhandel i 
de danska mossfynden tycker jag emellertid 
alt han gar ett steg för långt. Enligt Rands
borg skulle avsaknaden av människokroppar i 
dessa tyda på att de besegrade fienderna till
fångatogs od i förslavades. Ar inte detta en 
smula långsökt? Man kan bara påminna om 
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Tacitus, som i och för sig var verksam tidigare 
än mossfyndens period, men som trots detta 
bör ha viss relevans i sammanhanget. Då den
ne beskriver bur germanerna behandlade de 
besegrade romarna efter slaget vid Teutobur-
gerskogen känns tanken på förslavade krigs
fångar i stor skala främmande. De romare 
som hade fallit i striden fick ligga kvar obe-
gravda på slagfältet och de som överlevde 
slakten gick ett grymt öde till mötes och en
dast ett fåtal överlevde för att bli slavar. 

Randsborgs diskussion kring individens 
ställning i järnålderns samhälle saknar heller 
inte intresse. Pars-pro-toto-nedläggdserna i 
offerfynden och nedgången i antalet grav
gåvor från ca 300 c. Kr. ser han som ett stöd 
för tanken, att individen fått en helt ny ställ
ning. Den personliga utrustningen kunde på 
ett helt annat sätt än tidigare ärvas och utveck
lingen av "landsbyer" av Vorbasse-typ anser 
ban "netop afspejler privatisering og eklusiv 
aclkomstret i et system, der er mer produktivt 
og differentieret end i de tidligere dele af 
jernalderen i Danmark". Det förändrade syn
sättet på individen skulle även ha medfört, att 
ätten fick den funktion som den hade under 
medeltid. 

Präglad av större traditionsbundenhet är 
Ulla Lund Hartsens bidrag till skriften, dock 
utan atl den på något sätt skulle sakna re
levans. Hon tar upp ett mycket centralt pro
blem i all arkeologisk forskning, kronologin, 
och gör detta på ett sådant sätt, att både Skan
dinavien och kontinenten behandlas och 
sammanvävs. Man skulle kunna kalla hennes 
bidrag en diskuterande forskningshistorisk 
översikt, där svagheter och styrka i gjorda kro-
nologisystem diskuteras. Hennes tidigare ar
beten i denna anda har framförallt gällt ro
mersk järnålder där hon gjort banbrytande 
insatser, inle minst i ett slutgiltigt påvisande 
av den korta kronologins giltighet. Hennes 
förankring av den skandinaviska kronologin i 
det kontinentala materialet, där bättre under
lag för absolut kronologi finns, är också av 
betydelse. Problem finns emellertid fortfaran
de kvar, och Lund Hansen framhåller 
framförallt äldre romersk järnålder och 
folkvandringstid som perioder där förnyade 
analyser skulle löna sig. 

Även fytte Ringtveds bidrag kan betraktas 
som en fokusering kring ett av kärnproblemen 
i projektet: regionalitet och hur denna skall 
tolkas. I uppsatsen, som utgör en kortare ver
sion av hennes stora arbete som publicerats i 
Kuml 1986, har hon med utgångspunkt från 
det jylländska materialet från yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid kunnat visa, 
hur fruktbar en detaljanalys av ett material 
från ett stort geografiskt område kan vara. 
Hennes teoretiska orientering och källkritiska 
insikt framgår av den inledande diskussionen 
kring symboltänkande och tolkningen av den 
materiella kulturen. Ringtved har valt att 
grunda sin analys på variationer i föremåls-
och anläggningsbeståndet samt på stilistiska 
variationer. På detta sätt undviker hon på ett 
elegant sätt att falla i en av många lurande 
fallgropar: föremålsspridningen som ett ut
slag för existerande verkstäder. Genom att 
förankra resultaten i så handgripliga faktorer 
som gravskick och brukskeramik skänker bon 
även resultaten ökad trovärdighet. Klara skill
nader mellan två regioner, en nordjylländsk 
och en mellan- och sydjylländsk påvisas och 
Ringtved anser att dessa områden avspeglar 
sociala/politiska grupperingar vilket förefal
ler mycket rimligt. En marginell detalj som 
fångade mitt eget intresse är, att släktrdatera-
de faktorer såsom kön och ålder har varit 
betydelsefulla i den norra gruppen, och man 
finner dem följaktligen ofta markerade på ett 
eller annat sätt i gravarna. Man undrar vilka 
praktiska följder detta haft för det förhistori
ska samhället och vilken betydelse det har fått 
för den fortsatta utvecklingen. Innebär det 
t. ex. att ledarskapet i den nordliga gruppen 
haft dynastisk karaktär, medan man i mellers
ta och södra Jylland haft en hierarki som varit 
uppbyggd enligt andra premisser? I samman
hanget är Ringtveds konstaterande om en 
gradvis förändring av släktens betydelse i 
samhällsstrukturen viktig liksom att status och 
rang med tiden inte längre markeras genom 
gravgods eftersom ledarskapet har blivit allt 
mer institutionaliserat. Osökt frågar man sig 
om inte detta bör avspegla en dynastiskt upp
byggd ledarstruktur, där släktskapet i sig själv 
är tillräcklig som rang och statusmarkering. 
Ringtved berör inte detla, men möjligen skul-
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le tankegången kunna ge nya infallsvinklar för 
förståelsen av den fortsatta utvecklingen, som 
uppenbarligen går mot en gradvis konsolide
ring av ett politiskt ledarskap som omfattar 
allt steine områden. 

Utan tvekan innebar det gryende 60-talet 
något av en revolution fiir den danska bo-
platsforskningen med utgrävningarna i bl. a. 
Gröntoft och Drengested. Steen Hvass ger i sitt 
myckel fylliga bidrag ett "Stånd der For
schung" för den danska boplatsforskningen. 
Inledningsvis diskuteras den förromerska 
"landsbyen" vid Hodde som med sina tre fa
ser och maximalt 27 samtidigt fungerande 
självständiga gårdsenheter ger en god, om ej 
helt representativ, bild av den tidiga järnål
derns bebyggelse i Danmark. Intressant är 
Hvass soc iockonomiska infallsvinkel där han 
grupperar bebyggelsen i fyra löst åtskilda 
"klasser", från den solitära stormansgården 
med sin stalldel som rymmer ca 30 djur i en av-
faserna ner till gårdarna där ingen fadd kan 
urskiljas och som får förmodas ha saknat stör
re kreatur. Man skulle kanske förvänta sig, att 
det hantverk som bedrivits i byn, om detta på 
något sätt varit centrerat till någon enhet, 
hade kontrollerats av stormansgården, men så 
är inte fallet. Den lerkäiisframsiällning som 
skett i byn, och även smidet, har varit knuten 
till gårdar längre ner på den sociala skalan. 

Även i cn annan totalundersökt landsby, 
den kanske mest omtalade, Vorbasse kan man 
se den sociala stratifieringen i boplatsmateri
alet. Vorbasse är yngre än Hodde ocb den 
påvisade storgården kan följas under en tids
rymd som ungefär motsvarar 10 generationer, 
c-n närmast hissnande tanke. Tyvärr tycker jag 
inte Hvass utvecklar detta i så hög grad som 
det förtjänar. I ocb med att man kan knyta 
gravar till bebyggelsen, där även den sociala 
grupperingen är påtaglig, borde det finnas 
möjligheter lör osteologiska analyser som 
skulle kunna spåra släktskapsförhållanden 
inom populationen. På så vis skulle det teore
tiskt sett vara möjligt att se, om gården gått i 
arv från generation till generation eller om 
det finns en viss social turbulens där byns 
gårdar "turats om" att inta en ledande posi
tion. Med gravarna i Valsgärde och Vendel i 
bakhuvudet, där likartade generationskedjor 

har påvisats, tycker man att en sådan analys 
skulle säga en h d del om samhällsstrukturen 
och byorganisationen. 

Intressant tycker jag även det är, att man 
vid sidan av de stora eller mindre byarna också 
finner den bebyggelse som vi är vana att stola 
på i Mellansverige, de ensamliggande gårdar
na. Uppenbarligen har dessa fungerat frislå
ende från byarna och man frågar sig hur för
hållandet mellan de två bosättningsformerna 
gestaltat sig. Har ett motsatsförhållande rått 
och vad står egentligen 'landsbyerne' för. 
Analysen av hägnaderna visar j u entydigt att 
gårdarna fungerat som självständiga enheter 
så det kan inte röra sig om någon form av 
kollektiv. Här kunde kanske de historiska ana
logier som Näsman diskuterar längre fram i 
publikationen föras in ocb ge mera kött på 
benen. 

Jag skall inte förstöra nöjet och utbytet för 
den kommande läsaren genom att ytterligare 
lägga ut texten om Hvass uppsats. Den är en 
av de bättre sammanställningar om boplatsun-
dersökningar i Danmark som jag stött på, och 
alla som sysslar med relaterade undersökning
ar kommer att ba stort utbyte av den. 

Om Hvass bidrag utgjorde en skildring av 
den fredliga tillvaron i de danska "landsbyer
ne" så målar Jörn Lönstrup upp den hotbild 
som ständigt ruvade över dessa byar i sitt bi
drag om de danska krigsbytesoffren. Lönst
rup, som ju själv har en mycket personlig 
relation till denna typ av fyndkomplex genom 
sina undersökningar i Illcrup ger en mängd 
exempel på originella och övertänkta infalls
vinklar för analyser av denna typ av fynd. Bl. a. 
bar man genom omfattande komparativa ana
lyser sökt härleda varifrån vapnen och de övri
ga utrustningen som nedlagts i den igenväxan
de sjöarna kommer. Att det skulle röra sig om 
något annat än en besegrad fiendes utrust
ning anser Lönstrup uteslutet. Proveniens-
bestämningarna försvåras emellertid av, att 
vapengravar är förhållandevis fåtaliga i det 
samtida Nordeuropa. Han ger heller inte nå
got direkt svar på frågan utan fortsätter att 
diskutera bl. a. hur man i fyndsammansättning-
en kan utläsa på vilket sätt fienden tog sig till 
valplatsen, per båt eller landvägen. Kavalleri
ets storlek är här helt avgörande: en sjöburen 
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styrka har en förhållandevis liten andel berid
na, medan en här som marscherat landvä
gen från sina hemtrakter haft betydligt större 
möjligheter att medföra rytteri. Lönstrup 
hänvisar inte till slaget vid Hastings, men jag 
förmodar att han delvis förankrat sin slutled
ning i den dokumentation som finns om detta 
slag. Naturligtvis hade ett vikingaskepp helt 
andra förutsättningar att transportera rytteri 
än en Nydambåt men viss relevans bör Vil
helms erövring av England ha. 

Huvuddelen av Lönstrups uppsats ägnas 
emellertid åt de svärd som framkommit i Ille-
rup 2, där samtliga 100 svärd har romerskt 
ursprung, hälften av dem är till och med ut
rustade med någon form av inskrift eller bild. 
De romerska svärdens allmänna förekomst i 
Germanien har tidigare inte uppmärksammats 
och ställer delvis den klassiska diskussionen 
kring den romerska importen på huvud (se 
Hcdeagers bidrag). Lönstrup anser, på goda 
grunder, att svärdet skulle ha varit romarnas 
största exportvara till germanerna, trots att 
handel med vapen mellan de två folken var 
strängt förbjuden enligt lag. Kan man, frågar 
man sig osökt, även förklara denna "handel" i 
termer som redistribution och prestigebyte? 
Analysen av Illerup visar även, att samtliga 
krigare varit utrustade med svärd, inte heller 
detta tidigare känt då gravarna snarare ger ett 
motsatt intryck. 

I Stamme-Stat-sammanhang är emellertid 
offerfynden framförallt betydelsefulla då de 
vittnar om regionala försvarsförbund eller al
lianser och på så sätt är en av indikationerna 
på begynnelsen av en gryende centralisering. 

Även nästföljande bidrag, författat av Mo
gens Schou J0rgen.sen, uppehåller sig vid feno
men som kan tas som intäkt för en viss grad av 
centralisering. Författaren behandlar kom
munikationer på land under järnåldern och 
gör detta med utgångspunkt från de bevarade 
väganläggningama och skilda typer av av
spärrningssystem. Han ser dessa konstruk
tioner som ett led i den handdsmässiga och 
allmänna ekonomiska utvecklingen och bely
ser detta genom att hänvisa till Stevns-områ-
det under romersk järnålder och uppförandet 
av delar av Danevirke under 700-talet. En ut
talad korrelation mellan dessa och föränd

ringar i den ekonomiska utvecklingen finns, 
och Schou Jörgensen ser dem som en form av 
centralmaktsmanifestationer med en funktion 
på en överordnad samhällsnivå. Här kan ck-t 
emellertid vara av vikt att påminna om Johan 
Engströms uttömmande analys av uppföran
det av den gotländska fornborgen Tors-
burgen. Trots denna borgs imponerade di
mensioner visar Engströms analys, att den 
inte alls krävt den arbetsinsats och organisa
tion som man kan fcin anta sig. Kan inte fallet 
vara likartat i de exempel som Schou Jörgen
sen anför? Naturligtvis har de krävt en form 
av organisation, men att denna nödvändigtvis 
skulle ha utgått frän en form av centralmakt 
behöver inte alls vara fallet. En lokali för
ankrad dito kan mycket väl ha rott iland ett 
projekt av denna typ, och storleken behöver 
inte indikera nationell eller något mindre be-
lydelse. 

Lotte Hedeager diskuterar de problem som 
uppstår då två väsensskilda ekonomiska sy
stem, det romerska mynt- och det nordger
manska bytesbaserade, konfronteras och skall 
samarbeta. Egentligen beir man räkna med tre 
system: det romerska, gränsområdets "biand-
ekonomi" och det nordgermanska och Hede
ager visar systemens existens genom sin redan 
tidigare framlagda spridningsanalys av den ro
merska importen på germanskt område. Som 
Randsborg kominer hon naturligtvis in på 
handelns betydelse, karaktär och syfte och an
ser att romarnas avsikt med kontakterna var 
rent politiska och strategiska. Varuförmed
lingen låg emellertid så gon som belt i germa
nernas egna händer vilket inte minst framgår 
av spridningen av skilda typer av export ar
tiklar. Till Norden nådde endast i undantags
fall vardagsföremål vilka istället stannade i 
gränsområdena. Hos nordborna hade, enligl 
Hedeager, de romerska lyxartiklarna (om man 
nu kan betrakta dem som sådana) inte något 
kommersiellt värde utan deras betydelse låg i 
deras symbolvärde, som inte kunde överföras 
genom köp och som var strikt förknippat med 
innehavaren. Här vill man emellertid stanna 
upp en smula och fråga sig, om importens 
betydelse inte överdrivs en smula av Hede
ager. Ulf Näsman har i sin behandling av Eke-
torp-glasen kommit till den slutsatsen, att ro-
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merska (eller gotiska) glas var betydligt vanli
gare i Skandinavien än vad man tidigare an
sett. Tesen stöds av, atl fragment av glas är 
relativt vanliga på de öländska boplatserna. 
Importen skulle med andra ord haft en betyd
ligt vidare social spridning än vad Hedeager 
hävdar, men detta kan alltså endast visas ge
nom sönderslagna glas, elär ju avfallet är så 
gott som värdelöst. Trasiga bronsföremål liar 
dock etl avsevärt skrotvärde och där ligger 
förmodligen förklaringen lill att fragmenta
riska bronskarl lyser med sin frånvaro på bo
platserna. De har nogsamt samlats ihop och 
förvandlats till nyttiga brukningsföremål och 
efterlämnar därför inga påtagliga spär. Om 
bronser varit lika vanliga som glasföremålen 
undrar man om importen verkligen besuttit 
det slora symbol- och prestigevärdet som He
deager söker leda i bevis. Naturligtvis har 
Hoby-gravcns stora och säkert kostbara dryck-
esservis utgjort en viktig symbol och skänkt 
prestige åt innehavaren i sin egenskap av en 
förmodad diplomatisk gåva, men har förhål
landet varit likartat för den person som grav-
sattes samman med en "kasserolle" i Gödå
ker? Knappast. Importdiskussionen måste nu 
även ta hänsyn till de- resultat som framkom
mit vad beträffar de romerska svärden på ger
manskt område, och man frågar sig om inle 
detta delvis innebär, att andra förklaringar än 
clc- lin dagen så omhuldade måste sökas. 

Jag vill ogärna framhålla något av de ingå-
ende bidragen som betydelsefullare än något 
annat, men Ulf Näsmans uppsats "Analogislut
ning i nordisk jcrnaldcrai ka-ologi" intar nå
got av en nyckelposition i publikationen. Som 
ingen annan av bidragsgivarna ger Näsman 
det kött på benen som man i vissa fall saknat. 
Hans inledande melodiska diskussion kring 
användandet av analogier i ele-n arkeologiska 
forskningen kommer att få betydelse, men 
framför allt kommer man gärna och ofta alt 
återkomma till del första praktiska exemplet 
han ger. 1 "Passio Sanctio Sancti Sabae Go
thi", en helgonvita som bl. a skildrar dagligt liv 
i cn goiisk hv i del nuvarande Rumäniens 
sydöstra eld på 370-talet finner Näsman cn 
rad intressanta och lankeväckande notiser. I 
odi mcel an eld gotiska oc b det sydskandinavi
ska arkeologiska materialet uppvisar cn sä hög 

grad av likhet, anser Näsman, att del är fullt 
berättigat an överföra vitans uppgifter om go
tisk samhällsorganisation och -struktur till 
Skandinavien. De mönster som vi ser i det 
inhemska materialet, och som behandlas i just 
denna publikation, lär då cn nv dimension 
och flera fenomen får sin naturliga förklaring. 
De danska landsbyarnas organisation kan ex
empelvis belysas på ett detaljerat sätt genom 
de gotiska analogierna, liksom mer regionala 
organisationsformer. Föjer man de sydost-
europeiska parallellerna skulle exempelvis 
skapandet av den danska nationalstaten under 
700-talet kunna ses som cn resultat av externa 
händelseförlopp som drev fram den inhemska 
utvecklingen. I nclcr senromersk tid, dä goter
na skapade- sitt eget kungadöme, fanns detta 
nyck inte i Skandinavien, ocb utvecklingen 
gick därför äi skilda håll i de två områdena. 

Näsman ger även andra exempel där analo
gier, efter källkritisk granskning (Näsman är 
inte för inte elev till Bertil Almgren), kan an
vändas, från social struktur med utgångs
punkt från gravmaterial till hur ele- vikingatida 
"herrgårdarna" i Danmark varit organisera
de. Viktiga i sammanhanget är Näsmans slut
ord, där ban konstaterar an nu är tiden mo
gen fcir "at vi påny tager de sociale, politiske 
Og ikke- minelsl etniske forhold op til giundc-
ligt studium, isaer i ci udviklingsperspektiv fra 
stamme til stat". Detta skulle- kunna stå som 
slutsummering av lida publikationen och även 
peka framåt mot de nya forskningsmål som nu 
masie- uppställas. Utifrån detta måste nu nya 
frågeställningar uppställas od i gamla material 
analyseras utan skygglappar. 

Kirsten Hastrup vidareutvecklar i sin upp
sats "Indenfor historiens rammer. Antropolo-
giske- reflektioner ovcr 'tidsrum' og 'tekster' 
bl.a. de teoretiska aspekterna på analogislut
ledningar som Näsman diskuterar pa cn mer 
konkret nivå. Man skulle kunna säga. an Hast-
mps bielrag, lill skillnad lian övriga, som bäst 
se-s som "Stånd der Forschung", främst är cn 
teoretiskt bidrag till del fortsatta arbetet kring 
temat "Stamme—Stat" elär ele- teoretiska ra
marna lor framtida frågeställningar diskute
ras oc Ii skisseras. 

Efter an ba avslutat läsningen av femaide-
rens Stammesamfund frågar man sig när vi i 
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Sverige skall starta ett likartat preijekt, där de 
senare årens fältundersökningar tas upp till 
en lika grundlig diskussion. Svensk järnålders
arkeologi har under de sista 10 åren fått fram 
helt nya material som borde kunna leda fram 
till likartade diskussioner som de i Danmark 
och säkert ge lika intressanta resultat. Seim ett 
försök i denna riktning kan man se UV:s 7000 
år pä 20 år där dock ett allt för snävt regionalt 
tänkande försvårade utvecklandet av de stora 
linjerna. I viss mån präglas fernalderens Stam
mesamfund av samma brist och det hade varit 
välkommet med en avslutande sammanfatt
ning där ett försök till syntes hade gjorts. Nu 
kräver läsandet att man håller allt för inånga 
bollar i luften samtidigt, och för att få fullt 
utbyte av boken krävs en skicklig jonglör, 
mångt skickligare än dagens recensent. 

Kent Andersson 
Riksantikvarieämbetet, UV 

Östra Ågatan 95, S-753 22 Uppsala 

Klans Ebbesen, Gravh0jene.s mennesker. Fre-
maels Fokiisb0ger. Köpenhamn 1989. 112 s. 
ISBN 87-557-1450-1. D kr 188:-. 

Den fackarkeolog som vill skriva populärt för 
en intresserad allmänhet behöver inte ha nå
gon svårighet att välja tema. Del finns många 
sän att ta sig an ett stycke förhistoria och 
behandla detta så att även den föga initierade 
kan finna det lockande att öka sin kunskap om 
forntida företeelser. Klaus Ebbesen har tidi
gare erfarenhet av populärvetenskapligt för
fattarskap ocb bar nu presterat en liten bok 
om gravhögarnas människor. Det gäller häl
en långt perspektiv från de första gravhögar
na under stenåldern fram lill vikingatidens 
slut. Intresset inriktas i första band på männi
skorna, men även gravförinerna får sin be
skrivning. 

Ebbesen inleder med all berätta om folktro 
kring gravhögar samt om de tidigaste anlägg
ningarna av detta slag. Sedan följer en rad 
kapitel, som tar upp mer d ie r mindre känela 
gravar, där man får veta någol om människor
na. Äldst är visserligen de nästan 6000 år 
gamla träbyggda kamrarna i långhögar, men 

det är först i mcgalitgravarna man finner läm
ningar av människor. Förf. redogör här och i 
följande kapitel så utförligt stim det är möjligt 
för hur män och kvinnor såg ut, bur de place
rats och vad de har utrustats med. 

Därefter förflyttas man till bronsåldern, 
som ju mer än andra skeden karakteriseras av 
just gravhögar. Ekkistgravarna presenteras 
med särskild redeigördse för de välkända 
Muldbjerg, Egtved och Skiydstrup. I sam
band med dessa omtalas C -metodens och 
dendi okronologins betydelse for tidsbestäm
ning inom bronsåldern, ocb man upplyses om 
att Egtvcdllickan dog 1357 f.Kr.! Ibland fin
ner inan smycken och andra föremål, som 
tyder på att det rör sig om en frän områdena 
söder om Östersjön inflyttad person, dvs. vad 
man i dag skulle kalla en "invandrare". Också 
religionsutövningen får sin ställvis livfulla 
skildring. 

I bokens senare del kommer förf. in på hur 
likbränningen efterhand förändrar gravens 
Utformning och utrustning. Man får inte sam
ma omedelbara kunskap om hur människor 
såg ut. Men Ebbesen hänvisar då till bronssta
tyetter och andra föremål, som i varje fall ger 
vissa upplysningar om människors utseende 
under den yngre bronsåldern. 

I ocb med bronsåldern upphör traditionen 
att bygga stenhögar. När de åter börjar före
komma under yngre romersk järnålder är de 
undantag. Vikingatiden representeras som 
väntat av Ladbyskeppet ocb Jellinge. 

Denna flyhänt och trevligt skrivna bok 
riktar sig rimligtvis främst lill en dansk läsek
rets men kan även med gott utbyte läsas av 
arkcologiintresserade i övriga Norden. Man 
hade dock gärna sett moderna teckningar och 
helst också några färgbilder. I stället innehål
ler boken många gamla välbekanta illustratio
ner och endast få nya, tilltalande bilder. San
nolik! bar förlaget av ekonomiska skäl ej kun-
nal medge en annan design. Man saknar också 
en eller flera kartor med markering av de 
viktigaste av de omtalade objekten liksom 
även en kort lista ovcr lättillgänglig litteratur. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 
Kraftstorg 1, 223 50 Lund 
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Frands Herschend, Gräv där de stod — om arkeo
logins kunskapsteori och metodiska normer. Soei
etas Archaeologica Upsaliensis. Uppsala 
1988. 147 s. ISBN 91-87782-00-6. 

Frands Herschends bok Grav där de stod — om 
arkeologins kunskapsteori och metodiska normer 
avser att behandla "forskningens kunskapste
oretiska bakgrund, samt belysa de regler ocb 
normer, som styr valet av de faktiska metoder
na - tillvägagångssätten" (s. 5). Detta tar ca 
150 sidor i anspråk, fördelade på de sex kapit
len: I. Till att börja med, II. Om förhållandet 
till teori, III. Den arkeologiska kontexten, IV. 
Om arkeologisk källkritik, V. Kommentar till 
en undersökning, och VI. Avslutning. 

Ansatsen utmynnar i formulerandet av en 
forskningsmodell av traditionellt, positivist iskt 
snitt. Enligt den är arkeologin en enhetlig ve
tenskap med en uppsättning teoretiska ut
gångspunkter som är gemensamma för hela 
arkeologkollcktivet. Ingen arketilog ska där
för "behöva deklarera sin vetenskapliga 
grundsyn varje gång bon eller ban vill utföra 
någon forskning" (s. 17). 

Det torde väl vara långt ifrån säkerl an 
Herschends ståndpunkt delas av övriga arkeo
loger. Tvärtom är det tydligt att arkeologisk 
forskning, liksom annan forskning, bedrivs ut
ifrån skilda teoretiska utgångspunkter. Detta 
förhållande får även konsekvenser för bur 
källmaterialet bar tolkats och skall tolkas. 

Olika teoriers möjligbeter alt vinna olika 
kunskap ur cn och samma källmaterial har 
varit i fokus for den arkeologiska teoridebat
ten sedan slutet av 1970-talet. Men en blädd-
ring i referenslistan vittnar om att denna, de 
senaste 10—15 årens förda arkeologiska teori-
debatt, i del närmaste saknas. Av de mer ton
givande- i debatten förekommer endast en i 
referenslistan, lan Hodder mcel sin studentin-
riktade Read ing lhe past. Current approaches to 
interpretation in archaeology. Men den referen
sen faller doc k i skuggan av de åtta referenser 
Herschend gör lill sig själv. 

Enligt den traditionella modellen som Her
schend förespråkar är forskningens uppgift, 
att skapa en solid grund av arkeologiska fakla 
på vilken kunskap om förhistorien kan bvggas. 
Denna grund av arkeologiska fakta utgörs en

ligt Herschend av de arkeologiska kontexter
na. Kunskap om förhistorien är sålunda för
borgad i de arkeologiska kontexterna, dessa 
måste därför noggrant analyseras, klassifice
ras och källkritiskt granskas innan de kan nytt
jas i några analyser. Det är kring dessa pro
blem som boken kretsar. 

Begreppet 'kontext' är ofta återkommande 
i den aktuella arkeologiska forskningen. Det 
är ett användbart begrepp som dock nyttjas i 
många olika avseenden och antar olika bety
delser. Därför är det naturligtvis extra viktigt 
att man vid brukandet av detta begrepp nog
samt klargör vad man i det enskilda fallet av
ser. 

I boken görs åtskillnad mellan begreppen 
'källa' och 'kontext'. Sistnämnda begrepp be
skrivs som ett analytiskt instrument som fors
karen skapar utifrån elt urval av källans ele
ment. Det är dock svårt att finna någon mer 
definierad innebörd av begreppet kontext än 
att "kontexten är ett urval av element inom 
ramen för en enhet" (s. 37). Något svar på vad 
en sådan "enhe t" motsvarar ges ej. Däremot 
ges en rad exempel där en kontext kan mot
svara en bronsrakkniv, en grav eller en hus
grund, krenelerade fornborgskrön eller ett 
relatiemstal mellan gavelstolpar och grund
murar. 

Än oklarare blir begreppet när Herschend 
konstaterar att: 

Samtidigt med atl kontexten således är en analytisk 
skapelse är elel tydligt att elen är bunden till en 
förhistorisk verklighet. Dessutom kan kontexten på 
någol sätt sägas motsvara den förhistoriska verklig
heten. Detla betyder alt tillkomsten av en kontext 
och tolkningen av ett fenomen ur den förhistoriska 
veklighelen hör ihop. De är Ivå sidor av samma sak. 
Därför finns del också två sätt att skapa kontexter 
(s. 37). 

Förhållandet exemplifieras: 

När vi nu tycker oss stå inför en grav eller elt 
förhistoriskt hus eller vad som helst, så har vi ingen 
logisk garanti lör all elel vi betraktar också i förhis
torisk tid i dess dåvarande skick uppfattades som 
just en grav eller en hus i den betydelse vi lägger i 
ordet. Alt någonting av oss uppfanas som en grav 
eller elt hus beror alllsä inle pä cn logisk korrekt 
slutledning i form av en deduktion. Det beror i 
stället på en induktion. (s. 38.) 

Trots exemplifieringen är det svårt att avgöra 
vad som egentligen menas. Orsaken till det 
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tvetydiga användandet av begreppet kontext 
kan möjligen vara att Herschend använder 
termen induktion på felaktigt sätt, han gör det 
misstag som kallas ett induktivt felslut. Det 
innebär att även om etl försök görs om 99 
gånger med samma resultat varje gång kan 
man ändå inte på induktiv väg sluta sig till vad 
resultatet kommer att bli av det hundrade för
söket, Varje försök till förutsägelse av det 
hundrade försöket innebär definitionsmässigt 
en deduktiv slutledning. Sålunda kan det inte 
vara genom induktion som Herschend anser 
en grav vara en grav. 

Att använda grundläggande filosofiska ter
mer fel brukar vanligen orsaka stark kritik då 
det förekommer i uppsatser på studentnivå. 
Det är allvarligare när en docent gör det miss
taget. Än mer besvärande blir misstaget när 
det dessutom sker i en bok avsedd att fungera 
som kurslitteratur. 

Om boken kommer att användas som kurs
litteratur blir man än mer betänksam av t ill— 
lämpningen av forskningsmodellen, som 
genomförs i kapitel V, ocb som upptar drygt 
en fjärdedel av boken. Där görs en analys av 
orienteringen av den äldre bronsålderns 
gravar på danskt område. Syftet är att studera 
om samband föreligger mellan social status 
ocb gravorientering. I enlighet ined forsk
ningsmodellen borde denna typ av analys krä
va en omfattande källkritisk prövning kring 
gravskick, regional representativitet, sociala 
implikationer av materiell rikedom eller fattig
dom i gravarna, etc. Men här möts man förvå
nad av Herschends kommentar, att den käll
kritiska prövningen skulle bli så pass omfat
tande att "det skulle vara olidligt att utföra 
den fullt u t " (s. 93). Den källkritiska prövning 
som görs är sålunda summarisk under före
vändning att "läsaren skall alltså själv kunna 
göra den källkritiska bedömningen utifrån 
den summariska diskussionen", ty "en gemen
sam källkrilisk hållning är ett av de kitt som 
håller ihop forskning" (s. 93). 

Herschend förespråkar tydligen cn forsk-
ningsideal där man varken behöver formulera 
några teoretiska utgångspunkter eller alls 
källkritiskt pröva sina resultat. Det är med 
undran man frågar sig vad detta är för typ av 
forskning. Själva kriterierna för vetenskap 

brukar ju vara just den teoretiska medveten
heten och den källkritiska hållningen. 

Frands Herschends bok Gräv där de stod — 
om arkeologins kunskapsteori och metodiska nor
mer tillhör inte de klargörande eller nydanan
de i den teoretiska debatten. Boken ger dess
utom ett forcerat och splittrat intryck och 
hade säkert vunnit på om språket varit mindre 
pratigt och innehållet bättre strukturerat. Bo
kens värde torde snarare ligga i dess personli
ga karaktär, elär Herschends provokativt reak
tionära budskap borde tvinga fram en debatt 
kring den arkeologiska kunskapsproduk
tionen. Om Frands Herschends vetenskaps
uppfattning är representativ för svenska ar
keologidocenter är en sådan debatt inte en
dast önskvärd, utan belt nödvändig. 

Mikael Jakobsson 
Arkeologiska institutionen 

Stockholms Universitet 
S-l 06 91 Stockholm 

The Comparative History of Urban Origins in 
Non-Roman Europé, ed. by H. B. Clarke and 
Anngret Simms, i-ii. BAR International Seri
es 255 (i-ii), 1985, 748 pp. ISBN 0-86054-
326-9. 

En av de städer i Nordeuropa, där arkeo
logien har kommit att spela en stor roll under 
efterkrigstiden, är Dublin. 1978 hölls därför 
ett stadsarkeologiskt symposium, som publice
rades 1985. Föredragen har kompletterats 
med en rad tidigare publicerade men i regel 
översedda artiklar av forskare som tydligen 
ime- d d l o g i själva symposiet. Sammanställ
ningen ger cn god bild av det stadshistoriska 
forskningsläget i Nordeuropa i början av 
1980-talet och torde i flera fall för första 
gången ge en översikt på engelska av i övrigt 
svin åtkomliga forskningsresultat och översik
ter. 

Rapporten är delad i två volymer, den för
sta kring perioden 800-1 150 och den andra 
kring det högmedeltida stadsväsendet. I den 
senare ingår också ett par artiklar om stads-
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kartografi och en sammanfattande översikt 
författad av redaktörerna. Av dessa är Clarke 
historiker och Simms kulturgeograf, 

Volym I innehåller ett par översiktliga ar
tiklar av H. Jankuhn och E. Ennen, etl ir
ländskt block kring de på kyrklig grund ståen
de- städerna resp. det skandinaviska Dublin, 
samt cn block omfattande Hedeby, Danmark, 
Nordvästtyskland och de slaviska områdena i 
DDR ocb Polen under tidig medeltid. 

Särskilt intressant är Jankuhns översikt 
kring de- olika stadsbegreppen, en mera histo-
riografisk juridisk syn, elär stadspi ivileiierna 
och en rådsorganisation är avgörande för e>m 
det är c-n "siad", ställd mot cn geografisk/so
cial syn, som enligt Jankuhn går tillbaka på 
Max Webers essay om staden publicerad 
1921, där staden definieras genom tätare be
byggelse od i specialiserat ickeagran närings
liv. Del finns mänga variationer pä ek-ila svn-
sätt: en de\ forskare- räknar också in kravet pa 
centralortsfunktioner ocb t.ex. befästnings-
anläggningar. 

På olika håll i svensk stadsforskning, som 
den framträder i t .ex. medeltidsstadsprojek
tet och i diskussionerna runt detta bar just 
denna fråga kommit till synes, där jag för min 
del, inte minst med utgångspunkt från Birka, 
måste hävda c-n vidare- stadsbegrepp än det, 
som bygger på privilegier och jurisdiktion. 
Man har 01 ksa sa småningom nått fram lill, att 
det före den priviligierade staden, som fin 
Sveriges del ser ut att etableras i början av 
1200-talet, linns "tidigmedeltida" stads(lik-
nande] orter, vilkas funktioner bl.a. i ele-t 
dansk-skånska området har diskuterats av A. 
Andren i cn intressant avhandling, elär den 
"politiska" centralortsrollen kraftigt betonas. 
Man masie- eloe k komma ihåg an oc ksä ekono
miska faktorer liar spelat en viktig roll for 
framväxten av platser som Hedeby ocb Birka, 
men frågan är vad man skall kalla dem: städer, 
stadsliknande orter eller tätorter. 

Motsvarande diskussion om politiska och 
kyrkliga centralortsfunktioner re-sp. ekono
misk och social specialisering återfinns i flera 
av artiklarna, t .ex. i I.. Swans intressanta upp
sats om de- irländska klostren och de- lill dem 
knutna marknaderna eller i VV. Jansens över
sikt över elel sachsiska områdets stäele-r, där 

flera ser ut an ba sin grund i cn kyrklig mis
sionsstation eller i ell militärt kastell. 

Det slaviska området tycks skilja sig från 
detta genom an bosättningsformen redan i 
agrara sammanhang vai ii koncentrerad till 
borganläggningai, v il ka har fått rollen av poli
tiska centralorter och till vilka den ekonomis
ka specialorten bar knutits som ett "suburbi-
um". I dessa frågor är (1. Fehring om Liibeck, 
J. Herrmann om Mecklenburg odi Rugen 
samt L. Leciejewicz om förhållandena i Polen 
samstämmiga. 

Ett annat intressant tema är skandinavernas 
roll i detta mönster. P. Wallace menar beträf
fande Dublin an detta inflytande är primärt 
knutet till York ocb England, mindre till Skan
dinavien direkt. Hedeby är cn annat sådant 
centrum och frågan kommer upp också i sam
band med Ralswiek ocb Menzlin i DDR, där 
framför allt gravfalten tyder på inflyttning av 
skandinaver. Iläi kan kanske sa småningom 
cn studium av husformerna komma an spela 
en roll med principiellt olika konstruktionsty
per i de olika delområdena. Tyvärr saknas då 
lida liden modernt framtaget material från 
centrala eldar av Skandinavien som t.ex. Bir
ka, sä en tvellig bild av influensriktningarna 
kan inte åstadkommas. 

Den andra volymen, som framför allt bcröi 
den högmedeltida fasen av staelsgi lindandet, 
iar upp den Aiiglo-normanniska kolonisa
tionen i Irland och Wales re-sp. elen tyska i det 
västslaviska området. Det synes finnas stora 
likheter i tillvägagångssättet; I häda fallen bar 
inhemska furstar ocb nya herrar utifrån sökt 
organisera etl stadsväsende och loisen dessa 
orter mcel privilegier, ofta i enlighet med re
dan formulerade stadsrätter som Breteuils, 
Magdeburgs d ie r Liibecks. Det rör sig här 
tydligt om en stadsgrundande fas inriktad pä 
historiskt och juridiskt välkända begrepp som 
privilegiestaden, die Rechtsstadt, som s,i kom
mit an dominera diskussionen. 

Därför är Howard Clarkes och Anngret 
Simms avslutande sammanställning viktig. De 
framhåller an det är svan an se annat än 
gradskillnader mellan ele olika begrepp som 
bar använts för all beteckna olika sorters läl-
orter. De gor samtidigt e-n försök att klassifi
cera dessa tätorter i trading settlements, strong-
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hold settlements, cult settlements och märket settle
ments. De framhåller också att det är tydliga 
skillnader mellan olika regioner. Inte minst 
Stronghold settlements är typiska för det slavi
ska området och cult settlements för det ir
ländska. De skandinaviska hör närmast till tra
ding settlements och vissa sena anläggningar 
som de skånska köpingeorterna till märket 
settlements. Men det finns också många över
gångsformer och förskjutningar över tiden 
från en grupp till en annan. Författarna före
träder här en realistisk multifunktionsteori 
som synes mig passa väl in i en förståelse av 
stadsbegreppet som en process från enklare 
till mer komplexa, allt mer juridiskt reglerade 
former. Tidiga tätorter, som rimligen kan kal
las städer i 800- och 900-talets mening, kan 
efter år 1200 under inga förhållande få namn 
av städer utan att ha fått ett privilegiebrev. 

Genom sin konsekventa insamling av ar
tiklar från deltagarna i Dublinsymposiet 1978 
men också av en rad andra viktiga översikter 
ger denna rappeirt en viktig inblick i den stads
historiska forskningens situation omkring 
1980, väl värd att fungera som orientering 
och utgångspunkt för fortsatt läsning och 
forskning i ämnet. 

Björn Ambrosiani 
Riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museer 

Hilke Elisabeth Saggau, Bordesholm. Der Ur
nenfriedhof am Brautherg hel Bordesholm in Hol
stein. Teil 1: Text und Karten. Teil 2: Katalog, 
Tafeln und Plan des Gräberfeldes. Offa-Biich
er Band 60 1985 (Teil 1) och Band 48 1981 
(Teil 2). ISBN 3-5290-1148-7 och 3-5290-
1160-6. 

I två band publicerar Saggau ett av de största 
urnegravfälten vi känner, Bordesholm, belä
get 18 km sydväst om Kiel i Schleswig-Hol
stein. Det omfattar ca 5 000 gravar, flertalet 
utgrävda mellan åren 1966 och 1973. Gravläl
tet har emellertid varit känt sedan 1898 och 

den nya grävningen föranleddes av hotande 
jordbruksarbeten samt vägbyggnadsplaner. 
Katalogdelen kom redan 1981 ocb bar kort 
anmälts av Inga Lindeberg i Fornvännen 1984, 
s. 212. Textdelen från 1985 (tryckt 1986) ut
gör en publicerad version av en doktors
avhandling från 1983. Böckerna är ett led i 
den systematiska publicering av urnegravfält 
som sedan 1968 sker i serien Urnenfriedhöfe 
Schleswig-Holsteins (Offa-Bucber). 

Gravfaltet dateras till romersk j ä rnå lde r -
folkvandringstid (0-500 e. Kr.), men gravar 
från äldre perioder förekommer. Spår efter 
två megalitgravar samt en grav från stridsyxe
kulturen visar på aktiviteter under stenåldern. 
Ca 70 gravar från bronsålder och förromersk 
järnålder påträffades också. Den stora brons
åldershögen Brautherg (Brudberget), sydväst 
om gravlältet, ska naturligtvis också nämnas i 
sammanhanget. 

Fynden består huvudsakligen av keramik 
och diverse dräkttillbehör. Vanliga är spän
nen, söljor, knivar och krumknivar. Ett fåtal 
vapengravar har även påträffats, bl. a. fyra 
mcel fullständig vapenutrustning (svärd, 
sköld, lans). Fyra rikt utrustade gravar inne
höll bl. a. dryckeshorn, i tre fall kombinerade 
med en romersk vinsil. Gravgåvor fanns i ca 
2 5 % av gravarna. Tyvärr var urnorna svårt 
skadade av plöjningen, varför knappast några 
hela kärl kunde bärgas. Keramikanalysen 
grundar sig därför på ett fragmentariskt 
skärvmaterial. 

I området finns många gravplatser från för
romersk järnålder, varav Bordesholm är en. 
Kring Kristi födelse tycks emellertid gravfältet 
invid Brautberg erhålla en viss central ställ
ning. Beläggningen ökar markant, sannolikt 
på bekostnad av andra gravplatser runt om. 
Det påpekas dock att ytterligare ett gravfält 
från romersk järnålder—folkvandringstid 
(Scbmalstede) med mer än 300 kända gravar 
linns så nära som 2 km norr om Bordesholm. 
Vad de bakomliggande orsakerna är till an 
just Bordesholm skulle öka i betydelse berörs 
inte. 

De befolkningsberäkningar som görs anty
der en stadig tillväxt av den bakomliggande 
populationen. Under äldre romersk järnålder 
uppskattas befolkningen till 100-120 perso-
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ner, under yngre romersk järnålder till 
230-275 och under folkvandringstid till 
350—430 stycken. Dessa beräkningar framförs 
med all reservation, men kan tjäna som rikt
linjer. 

De osteologiska bedömningarna har varit 
svåra att göra och får anses som otillförlitliga. 
Benmaterialet är för fragmentariskt. En iakt
tagelse är dock att mängden brända ben avtar 
med tiden. Varför så är fallet diskuteras inte. 
Med hjälp av könsindikerande föremål kan 
det visas att män förekommer under hela pe
rioden ifråga (här: 0-500 e. Kr.). Kvinnor blir 
däremot "synliga" först i slutet av yngre ro
mersk järnålder. Kvinnor och barn finns 
emellertid belagda under förromersk järnål
der. Det kan också visas att män och kvinnor 
under vissa perioder har gravsatts på skilda 
delar av gravfältet. Varför så är fallet diskute
ras inte närmare. 

Huvudresultaten i böckerna utgörs av påvi
sandet av form- och dekorförändringar hos 
artefakterna, främst då keramiken, men även i 
viss mån skillnader i gravskick under perioden 
0-500 e. Kr. Det har emellertid ej varit möj
ligt att utarbeta en fristående kronologi för 
gravfältct, utan dateringar har skett med hjälp 
av analogier och inom ramen för Eggers sys
tem. Några funderingar kring varför förm
o d ! dekorförändringar skett och vad de 
egentligen betyder görs inte. Istället hänvisas 
till impulser från och kontakter med olika om
råden (bl.a. England) samt modets växlingar i 
allmänhet. 

Gravfältet upphör att användas under tidigt 
500-tal. Det rör sig snarare om ett abrupt 
övergivande än en långsam avveckling. Anled
ningen till atl så sker behandlas inte vidare. 

Sammanfattningsvis kan man kanske säga 
att den stora behållningen med arbetet är ka
lalogen. Textdelen tycks skickligt undvika fler
talet spännande frågeställningar. Den är istäl
let till största delen en beskrivning av kerami
ken och övriga artefakter. En av orsakerna till 
detta får väl anses vara att mycken tid och 
kraft tagits i anspråk för det omfattande och 
mycket värdefulla dokumentationsarbetet. En 
annan orsak är nog att böckerna ingår i en 
fortlöpande forskningsprocess, där material-
sammanställningar och synteser effektivt tycks 

hållas isär. Detta är säkert både på gott ocb 
ont. 

Anders Carlsson 
Inst. för arkeologi, Stockholms universitet 

S-l 06 91 Stockholm 

Second cemference of the ICTM study group on 
Music Archaeology I, II. Editor Cajsa S. Lund. 
Publications issued by the Royal Swedish Aca
demy of Music No. 53. Stockholm 1986 
(1988). 242 resp. 253 sidor. ISBN 91-85428-
48-5. 

I november 1984 hölls en konferens om 
inusikarkeologi vid Musikaliska Akademien i 
Steickholin. Den resulterade i två publika
tioner, som man beräknade skulle vara färdiga 
under 1986, vilket står angivet på omslag och 
titelsida. Förseningar medförde dock att de 
fiirst 1988 kunde lämna tryckeriet. 

Den första av de två volymerna har titeln 
General Studies och omfattar förutom intro
duktion ett tjugotal bidrag. Hälften av dessa 
berör svenskt material resp. musikarkeologi
ska frågor. Återstoden behandlar liknande 
företeelser i olika länder i Europa samt i andra 
delar av världen. Denna första del handlar 
dels om marin inusikarkeologi, dels om skilda 
ämnen med musikarkeologisk anknytning. 

Doris Stockmann tar sin ingångspunkt i Ca-
tal Hiiyuk i Mindre Asien, som är en stadslik-
nanelc bosättning från ett tidigt ncolitiskt av
snitt. I första band vill hon fästa uppmärksam
heten på väggmålningar, på vilka bl. a. avbil
das trummor, och utifrån dessa diskuterar 
hon trummornas utveckling i ett långt tidsper
spektiv. Aven andra Ijudredskaps form oeh 
funktion omtalas. 

Anders Lindahl redogör för framställning
en av två keramiktrummor, den ena efter ett 
iiicllanncoliiiskt original från cn megalitgrav i 
V. Hoby, den andra kopia av en urna funnen 
vid recensentens undersökningar av ett grav
fält från bl.a. yngre bronsålder på Löderup 
15, Löderups sn i Skåne. I anslutning härtill 
rapporterar Lena Alebo om bur man prepa-
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rerar trumskinn och senor till förhistoriska 
musikinstrument. Ann Buckley skriver om 
mungigor på Irland, och Paula Scothem går i 
sin kortfattade inlägg in på paleolitiska ljud-
redskap och beror olika slags flöjter och 
visslor. 

Cajsa S. Lund har författat cn kort inled
ning till de fyra efterföljande artiklarna (av 
Lars Einarsson, Lars-Uno Johansson, Cary 
Karp och Erik Kjellberg) om det numera så 
välkända, år 1676 förlista flaggskeppet Kro
nan. Man både funnit skeppsklocka, sträng
instrument, trumpeter, trumma m.m. Säväl 
undersökningarna som musikinstrumenten 
presenteras i dessa olika inlägg. Även om ut-
grävningsarbetena inte var avslutade ville man 
informera om denna viktiga fyndgrupp och 
diskutera frågor kring musikutövningen om
bord. 

En annan intressant undersökning gäller 
del engelska krigsskeppet Maty Rose, som 
sjönk 1545. Bland de talrika fynden märkes en 
liten men varierad samling musikinstrument. 
Graeme Lawson tar dessa som utgångspunkt 
for en diskussion om bur man beir bete sig 
med denna typ av föremål, som givetvis har 
genomgått vissa förändringar under den långa 
tid de legat under ganska ogynnsamma förhål
landen. De bör givetvis konserveras men 
knappast prövas som instrument i original. 
Däremot kan man självfallet arbeta med ko
pior. Lawson påpekar också hur viktigt det är 
atl göra noggranna "microwearstudies" dels 
for aii belysa hur tillverkningen sken, dels för 
att fasi ställa användningsspår av olika slag. 

Ett kort bidrag av Hans Soop berör trä-
skulpterade figurer på regalskeppet Wasa 
(1628), trakterande musikinstrument av skilda 
slag. Timo I.cisiej diskuterar frågor kring fin
ska instrument i etl längre tidsperspektiv. S.k. 
stråkharpor behandlas av Styrbjörn Bergelt. 

Roksanda Pcjovie omtalar vissa instrument 
pä anrika monument i delar av Balkan, och 
Catherine Homo-Lechner redogör för cn be
gynnande musikarkcologi.sk forskning i Frank
rike. 

En relativt fyllig behandling av harpor fun
na i kurgangravar tillhöriga Altaifolkel i Sibiri
en från ca 500 I. Kr. ges av Bo Lawergren. Det 
galler m mycket välbevarad harpa och nägra 

fragment av ytterligare ett exemplar från tvä 
olika fyndplatser. Lawergren presterar en 
noggrann analys av den bär företrädda for
men av s. k. horisontell harpa, som sedan sät
tes in i ett större sammanhang bland liknande 
och delvis avvikande instrument. 

Albrecht Schneiders bidrag är mer teore
tiskt diskuterande än många andra artiklar i 
boken. Det är också försett med en mycket 
omfattande litteraturlista. 

Det sista inlägget kommer från Carl-Axel 
Moberg, som försvarar musikarkeologin som 
vetenskaplig disciplin ocb understryker att 
den har givit oss en arkeologi med ljud, alltså 
en ny ocli viktig dimension. 

Volym II har titeln The Bronze Lurs ocb inne
håller 16 artiklar om de sydskandinaviska 
bronslurarna och jämförelsematerial till des
sa. En konferensdag ägnades åt just dena 
tema. Cajsa S. Lund hade gjort ett gediget 
förarbete bl. a. genom att författa en artikel, 
som tar upp cn rad problem i samband med 
ele 59 lurarna. 

Den 42 sidor länga artikel, med vilken Lund 
inleder boken, är cn sammanfattning av den 
kunskap, som biltills finns om dessa märkliga 
instrument. De är påträffade under sådana 
omständigheter att det varit rimligt an tolka 
dem som offer. Cajsa S. Lund redogör för 
både äldre och nyare synsätt på lurarna. Hon 
påpekar atl Peter Holmes såväl tidigare som i 
denna bok framför den teorin att lurarna inte 
liar offrats ulan gömts undan for an de var 
heliga och inte fick ses av människor, som inte 
var invigda i riterna. 

I Lunds systematiska och väl underbyggda 
artikel diskuteras många frågor kring lurarna 
såsom framställningstekniken, förekomsten 
bland hällristningarna, dateringen, lurarna 
som ljudredskap samt deras roll som nationell 
och politisk symbol. Det innebär atl myckel av 
det som behandlas i de följande artiklarna 
redan tangeras i cle-nna översiktliga framställ
ning av forskningsläget. 

Peter Holmes bidrar med två viktiga 
uppsatser. Det ena är en d d a\ hans doktors
avhandling och behandlar ingående ele skan
dinaviska lurarna. Han ser dem i en mycket 
vin perspektiv i tiel och rum. Instrumentens 
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sammanfogning och övriga konstruktionsde
taljer granskas med hänsyn till deras använd
ningspotential. Varför upphör tillverkningen? 
Holmes antar att den kult, i vilken de ingått, 
kan ha försvunnit, men han säger e)ckså att 
brist på brons kan ha haft viss betydelse i 
sammanhanget. En tredje möjlighet är att till
verkningen stoppas genom attacker mot små 
grupper, inom vilka kunskapen övergått från 
far till son. 

I elen andra artikeln har Peter Holmes som 
medförfattare Nik Stanbury. De redogör till
sammans för det uppdrag de fått av Musikali
ska akademien, som innebar att gjuta spelbara 
kopior av ett par danska bronslurar. Detta 
visade sig dock vara ett mycket komplicerat 
arbete, som tog mer tid i anspråk än nian 
beräknat vid starten, eftersom man ställde sä 
höga krav på dessa kopior. I artikeln redovisas 
olika problem kring tillverkningen både i nu
tid och under bronsåldern. Man diskuterade 
fortlöpande de tekniska problemen och nöd
gades pröva sig fram genom olika experiment, 
innan man kunde gå till det slutliga arbetet. 
Därför kunde de nya lurarna inte visas upp på 
symposiet. De färdigställdes först flera år se
nare. 

I denna andra del belyses bronslurarna från 
olika håll. Lars Larsson berör kortfattat elel 
välkända depåfyndet från Fogdarp, som på 
skilda sätt avviker från andra fynd. Han har i 
annat sammanhang utförligt publicerat detta 
innehållsrika komplex. 

Jarl Nordbladh skriver om lurarna utifrån 
deras sporadiska förekomst bland hällbilder
na. Carl-Axel Moberg är främst intresserad av 
variationen i den geografiska fördelningen, 
och han understryker att det rör sig om en 
klar tyngdpunkt inom en sydvästlig del av 
Norden och att det därför inte är befogat atl 
tala om de "nordiska" bronslurarna. 

Biitbc Gottlieb har genomfört röntgenun
dersökning av en av de danska lurarna. Härav 
kunde ses vilka delar av ytan som efterarbetats 
resp. lämnats orörda efter gjutningen. 

Hans-Åke Nordström redogör för ett par 
bronslurskopior från Huseby, varav den ena 
v isaele sig vara spelbar. Ett kort inlägg av Åke 
Egevad belyser den tänkbara tekniken vid an
vändningen av lurarna. Erik V. Jansson bely

ser lurarnas användbarhet som musikinstru-
niciii i jämförelse med moderna sådana. Slut
satserna blir såväl positiva som negativa. Han 
anser knappast att de gått att utnyttja som 
goda moderna trumpeter. 

Liknande problem tas upp av Jeremy Mem-
tagu, som studerat munstycken på instrument 
i olika delai av världen för att försöka förstå 
lim ele kan ha använts. 

Maurice Faulkner vill dra slutsatser utifrån 
ele tiumpetliknande instrument (didjcridu), 
som förekommer i nutida primitiva samhällen 
i norra Australien. De används fliiigi som ack
ompanjemang till många olika kultiska och 
vardagliga aktiviteter. 

Bo Sommarströms korta artikel handlar om 
den imponerande tibetanska luren, som också 
demonstrerades vid konferensen. Äke Hult-
krantz inriktar sig i sitt summariska inlägg på 
den religionsutövning, i vilken lurarna kan ha 
spelat en viktig roll. Givetvis kan man inte 
säkert veta något härom, men analogier i and
ra kulturer världen över ger oss möjlighet till 
tolkningar med samma innebörd. 

I lans Åstrand frågar i sitt bidrag vem som 
egentligen använde lurarna och räknar upp 
en mängd alternativ rörande ägande- och 
nyttjandeförhållandcna. 

Den sista artikeln är författad av Katbrine 
Hojring, som ingående redogör för lurarna 
som symbol både i äldre tid och i nutiden. 

När man anmäler arbeten med många för
fattare väljer man som regel att uppehålla sig 
vid några få artiklar, som antingen har mer att 
ge än de övriga eller som är mest representa
tiva for bokens tema. I ovanstående redogö
relse har flertalet artiklar omnämnts lör att 
visa den mångsidighet, som kännetecknar de 
tvä böckerna. Att några ändå måst uteslutas 
beror alls inte på någon sämre kvalitet. 

Dessa volymer är enligt recensentens me
ning utomordentligt värdefulla och vikliga 
produkter genom att vi här får en lång rad 
initierade artiklar kring ämnet musikarkeologi 
ocb därjämte en volym ägnad ål bronslurarna 
ocb frågor rörande dessa. Med så inånga för
fattare är det naturligt med en viss variation i 
sättet att redovisa material ocb diskutera pro
blem av teoretisk och/eller praktisk natur, 
fröts denna ojämnhet måste man konstatera 
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att musikarkeologin är på god väg att utveck
las till en erkänd disciplin även i vår del av 
världen. Cajsa S. Lund bör ges en eloge för 
detta. Hon är särskilt lämpad att vara en av 
musikarkeologins förgrundsgestalter i mo
dern tid genom sin långvariga erfarenhet som 
utövande musiker, sitt markant teoretiska in
tresse och sin ibland något provokativa fram
toning samt sin internationella inriktning. 
Hon har också under lång tid utfört ett ener
giskt inventeringsarbete, som lett till identifi
ering av åtskilliga säkra och även en del "po
tentiella" ljudredskap. Härigenom har ska
pats möjlighet till fortsatta, fördjupade studi
er kring musikinstrument från forntid och se
nare tid. 

Efter det att de två volymerna utgivits kom 
ett nytt lurfynd i dagen vid Hirtshals i norra 
Jylland. Tyvärr var fyndförhållandena inte de 
bästa, men man kunde ändå rädda en hel 
bronslur och delar av en annan. Fyndet omta
las kortfattat av Per Lysdahl i häfte 4 av Skalk 
1989. Genom detta nyframkomna lurpar star
kes ytterligare Danmarks position i fråga om 
rikedom på denna fantasieggande fyndkatego-

För oss som är intresserade av musikarkeo
logi utan att ha ägnat mycket tid och kraft åt 
studium av äldre musikinstrument var denna 
konferens ett välkommet tillfälle att få inblick 
i forskningen och att få möta dess utövare i 
den stimulerande miljö, som Musikaliska aka
demin och Musikmuseet verkligen erbjuder. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Göran Axel-Nilsson, Thesaurus Cathedralis 
Lundensis. Lunds domkyrkas medeltida skatt
samling. Acta regiae societatis scientiarum et 
litterarum Gothoburgensis, Humaniora 30. 
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, 
Göteborg 1989. 82 s. ISBN 91-85252-44-1. 
ISSN 0072-4823. 

En kristen kyrka utan helgonreliker är ingen 
egentlig kyrka. Konkreta minnen av heliga 

personer skall den ha, inneslutna i altaren 
eller relikskrin och föremål för dyrkan. Relik-
kulten är i katolska kyrkan en självskriven 
sakral angelägenhet, och att donera och byta 
reliker en kristna furstars exklusiva förmån. 
Helgonkultens inriktning och intensitet har 
fluktuerat i olika länder och i olika tider. Sär
skilt stort måste behovet av reliker ha varit, 
när Västerlandet kristnades och kyrkorna kom 
till. 

Nu stod ben av de fornkristna martyrerna 
högt i kurs, och i Roms katakomber fanns 
sådana ben att hämta i överflöd. Andra rikt 
flödande källor utgjorde resterna av de 10 000 
riddare som lidit martyrdöden på berget Ara-
rat, de 6 000 thebanska legionärerna och de 
1 1 000 jungfrur som dödats av hunnerna vid 
Köln ocb vilkas kvarlevor man i böljan på 
1100-talet menade sig ha påträffat utanför 
staden i ett skelettgravfält från järnåldern. 
Primära kunde sådana reliker otvivelaktigt 
kallas, då de härrörde direkt från "helgo
nens" kroppar. I motsats härtill kallas stycken 
av helgonens kläder eller andra deras tillhö
righeter sekundära. Av Jesus och S:ta Maria, 
som j u upptagits till himlen, finns inte annat 
än sekundärreliker. Dessa har emellertid mer 
än andra bidragit till relikflorans artrikedom. 
Saken är den att nya reliker skapas genom 
blotta beröringen med andra, mer laddade. 
Säregna måste man kalla reliker, omtalade så
som "en fjäder av den helige Andes duva" 
eller "av ljuset som Gud tände". 

Till Sverige kom reliker när de första kyr
korna byggdes och deras altaren murades. 
Från 1100-talet har vi kvar Eriksbergs- och 
Jäla-skrinen, båda försedda med påskrifter 
om sitt forna innehåll. På Broddetorps-anic-
mensalets överstycke nämns reliker som till
hört denna kyrka. I Uppsala har vi S:t Eriks 
skrin, i Vadstena S:ta Birgittas. Mindre enhe
ter som är eller varit inmurade i altaren finns 
på flera håll, men fattigdomen är stor, ödeläg-
gelsen har varit näst intill total. 

Skriftliga uppgifter om reliker i svenska kyr
kor finns, både i redovisningarna från refor
mationstidens silverkonfiskationer och i 1600-
talets rannsakningar om antikviteter. Från 
Uppsala domkyrka och den danska Gumlösa i 
Skåne finns ganska långa, medeltida iclikför-
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teckningar bevarade, men den allra mest om
fattande, ojämförlig i sin art, är relikförteck
ningen för Nordens ärkebiskopskyrka. Lund. 
Aktstycket ifråga utgavs 1834 i Scriptores rerum 
danicarum och i översättning av Hildebrand i 
Sveriges medeltid. Det har vederbörligen upp
märksammats av lundensisk forskning; redan 
1820 hade historiedocenten Sven Hylander 
låtit trycka en Catalogus reliquiarum sanctorum 
in Ecclesia Lundensis. 

Nu har en välkänd kulturforskare med 
ärftligt lundensiskt påbrå, Göran Axel-Nils
son, tagit fasta på detta enastående traditions-
stoff. Han har samlat sina rön i en mycket 
vacker, orienterande skrift, som är helt 
präglad av sin författares levande forskarhäg 
och oförbehållsamma berättarglädje. 

Den nya boken kallas i underrubriken 
"Lunds domkyrkas medeltida skattsamling", 
vilket innebär att den i likhet med själva inven
tarieförteckningen ej blott upptar reliker och 
relikvarier utan även andra sakrosankta och 
kostbara föremål såsom kalkar och paténer, 
monstranser, bronser, skrudar och böcker. 
Sådana kyrkoskatter behandlas i bokens kap. 1 
och 2. Kap. 3 rör domkyrkans altaren och 
deras altarrdiker, kap. 4 relikvarierna. Inven
tarieförteckningen, som synes vara en renova
tion från slutet av 1400-talet, säger sig vara 
tillkommen som en Orda in ostensione sancto
rum reliquiarum, en Ordning att iakttaga vid 
förevisande av relikerna. Den börjar med ett 
metallkors innehållande 11 delar av det trä på 
vilket Jesus Kristus led döden. Var och en av 
de 57 följande relikerna - ovisst efter vilken 
grund de förtecknats - blir nu föremål för 
kommenterande beskrivning. Kap. 5 heter 
"Om visningen av relikerna och om avlaterna i 
samband därmed". 

Materialet bandhaves här i ljuset av jämfö
rande studier och under trycket av historiskt-
kriiiskt bedömande. Författarens strävan att 
rätt tolka och systematisera sitt material ger 
sig tillkänna i nyttiga bilagor över äldre inven
tarieförteckningar, typförteckning över re
likvarierna och en för Lund aktuell upplysan
de helgonförteckning på 280 namn. En bild
serie av nytagna fotografier, flera i färg och 
signerade Lennart Hansson, Lund, återger 
några bevarade enheter i den forna skattsam

lingen och belyser glimtvis den förnäma, kyrk
liga medeltidsmiljö varom här är fråga. 

Den skattsamling Göran Axel-Nilssons bok 
så omsorgsfullt skildrar, ger ett starkt eko av 
månghundraårigt fromhetsliv, som spårlöst 
försvann i och med reformationsverket. Spår
löst är kanske för mycket sagt om man erinrar 
sig S:t Eriks skrin med åldriga skelettrester 
och Linköpings-skatten i Statens historiska 
museum. Denna innehåller ju bl. a. tre re
likvarier med relikerna i behåll. De övriga re
likskrin vi bar kvar utgöres av sådana i oädel 
metall — förgylld eller emaljdekorerad koppar 
— kvarlämnade av reformatorerna. De är töm
da på reliker, och när detta skett är väl svårt 
att säkert bestämma. Säkert är att den nya 
kyrkans män hållit dyrkan av helgonben för 
den värsta form av vidskepelse. De tömde 
skrinen och har förmodligen förbjudit rikels 
biskopar, präster och klosterfolk att ta vidare 
befattning med sina reliker. Att sådana genom 
gåvor eller försäljning skulle ha beretts en 
fortsatt tillvaro i katolska världen, känner åt
minstone jag inte till. 

Harald Widéen 
Rods Jupiterstig 43 
S-423 34 Torslanda 

Bengt Ingmar Kilström, Kyrkorummet — kult 
och konst genom tiderna. 1989. 191 s. ISBN 91-
7118-598-4. 

Boken, vars rubrik väl täcker innehållet, är cn 
beställningsarbete av förlaget och Gunnar 
Unger har deklarerat, att den skall ge teologer 
och konstvetare grundkunskaper i ämnet -
den skall alltså vara en nybörjarbok. 

Att uppdraget gick till Bengt Ingmar Kil
ström får anses naturligt. Hans tidigare böc
ker på likartat tema - Guds hus och Symboler i 
Guds hus — borgar för hans sakkunskap. Kil
ström har i stort sett lyckats med konststycket 
att elementärt beskriva kyrkokonsten i nära 
anslutning till kulten under skilda århundra
den. Men som han skriver i förordet har han 
tyvärr varit tvungen till stark begränsning och 
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endast kunnat ta med några få representativa 
exempel. Det gäller även bildmaterialet. Det 
.11 verkligen skada, då man nu ger studerande 
ocb civriga intresserade, i exempelvis studie
cirklar, chansen att få en skrift, som på detta 
sätt söker förklara kultens inverkan på kons
ten och vice versa från fornkyrka till 1980-tal. 

Inte endast kyrkobyggnaden ocb kyrkorum
mets inredning ocb inventarier under skilda 
epoker satts i relation lill liturgin, även kyrko
musiken, de kyrkliga böckerna och klock
ringningsseden finner man bland det som av
handlas. Huvudvikten är lagd på svenska för
hållanden men med utblickar till influenser 
från kontinenten. 

Inflytandet från klosterordnarna under ro
mansk tid och gotikens helgonkult sätts i kon
trast till renässanskonsten under tidig refor
mationstid. Liturgins utarmning och förnyel
se under nyklassicismen liksom den högkyrkli
ga och frikyrkliga väckelsen och ungkyrklighe-
ten får sina kapitel. 

Kyrksilvrets och textiliernas utveckling un
der olika tider belyses och 1900-talets textil
ateljéer ocb bildkonstnärer presenteras lik
som arkitekter, som handhaft restaureringar 
och ui format dagens kyrkobyggnader. 

Den historiska tillbakablicken är bra och 
nödvändig för att rätt förstå hur kyrkorum
men i dagens Sverige kunnat bli så skiftande 
lill sin utformning. 

Även om boken riktar sig till nybörjaren 
skadar det inte med några förkunskaper vare 
sig man iir teolog eller konstvetare. Men nog 
bar Bengt Ingmar Kilström haft höga tankar 
om läsaren, då han späckat boken med så 
mycket kunnande. Till läsarens hjälp finns 
ordförklaringar samt ort- och personregister 
och den vetgirige får två sidor litteratur
hänvisningar. Boken ökar kunskapstörsten. 

Ann Mari Karlsson 
Lagmansvägen 21 

S-l9441 Upplands Väsby 
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Birka 11:3. Systematische Analysen der Gräberfun
de. Ed. Greta Arwidsson. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stock
holm 1989. 

Av de 29 bidrag om selve Birka-materialet i 
dette avsluttende bindet er 18 skrevet av Gre
ta Arwidsson. Hun har også vaert redakt0r 
samt ytet h jdp til et par av medarbeiderne. En 
bragd uten sidestykke i nordisk arkeologi! Den 
hyldest som blir henne til del i forordet, der 
hennes omfattende materialkunnskap, hennes 
kloke vurdering, utrolige arbeidsevne og på-
gangsmot blir fremhevet, er mildest tak vel 
fortjent! Boken vil få mange lesere og mange 
brukere i mange land. Hvor riktig at viktig 
nordisk materiale publiseres i sin helhet på et 
fremmed sprog! 

De 12 förste kapitler handier om "ikke ob-
ligatoriske" smykkesaker, forst og fremst 
hengesmykker, ofte vanskdige å behandle for
di det er så mange ulike typer av dem. Noen er 
utvilsornt amuletter, men hedenske eller krist
ne? Hvordan ble de båret?, er de hjemlige 
produkter eller import? - De er behandlet av 
flere forfattere. Jeg tok forst fatt på Wladys-
law Duczkos gjennomgang av de s. k. skjold-
formete anhengerne av solvblikk, en interes
sant gruppe smykker bl. a. fordi de opptrer 
både i gravfunn, skattefunn og boplassfunn. 
Utbreddseskartet Abb. 2: 18 viser en utpreget 
0st/sydskandinavisk fortetning med en enkelt 
norsk slenger, fra Flakstad utenfor Hamar, -
et klassisk område i Norge når det gjelder 
östlige importsaker. Som et lite apropos b0r 
det nevnes at vi fra samme funn har fine 
anglo-irske importsaker. Mårten Stenberger 
ansa gruppen med virvelmonstrete anhengere 
som rent nordiske arbeider oppslått spontant 
i vikingtiden. Duczko nyanserer dette noe. 

Dette er den störste gruppen av henge
smykker fra Birkagravene. Også de andre, 
mindre grupper blir behandlet av denne för
faller. En av disse (runde av bronseblikk med 
en dobbeltkrets av små opphoyete sirkler) an

tar han går tilbake på virkelig filigranornerte 
smykker som j o også opptrer i Birka. Han 
antyder lokale etterlikninger. 

Også for Johan Callmer, som behandler 
stöpte hengesmykker med nordisk ornamen-
tikk, har sporsmålet om kvalitet/tilvirknings-
sted vaert viktig. Han jevnforer Birkamateria
let med funn fra den ovrige Mälardal og fin
ner interessante forskjeller. Det er åpenbare 
kvalitetsforskjeller mellom Birkamaterialet og 
funnene fra Mälardalen forövrig. Solv-
smykker er vanligere innenfor enn utenfor 
markedsplassen. Utenfor har bronse og sogar 
j e rn erstattet solvet som smykkemateriale. 
Dette tolker Callmer som et uttrykk for "die 
Sonderstellung Birkas im östlichen Mit
telschweden". Birkaboerne hadde, mener 
Callmer, mere kvalitetsbevissthet enn bonde
befolkningen omkring. Han mener også at 
dette materialet viser betydelig forskjell mel
lom de grupper av befiilkningen som lot seg 
brenne og de som ble begravet ubrente. En
delig finner han kronologiske forskjeller. For 
det förste mener han åpenbart at de brente 
kvinnegravene må tilhore eldre Birkatid, mens 
skjelettgravene er yngre. Videre viser han at 
solvblikk/filigran fortrinnsvis ligger i de eldre 
gravene, men avlöses av bronse og stöpte 
solvarbeider i de yngre, — altså en kvalitetsfor-
ringdse. Omarbeidete importstykker före
kommer også. 

Callmers kronologiske/sosiale/okonomiske 
betraktninger har stor interesse, men jeg sy
nes materialet er for tynt for så bastante slut
ninger. 

Da er det mere tyngde i Anne-Sofie Gräs
lunds Schlussfolgerungen. Hun drofter også 
forbindelsene mellom markedsplassen og om
landet, og mulige sosiale grupperinger av 
gravkompleksene. Hun stotter seg til analyser 
av större materialgrupper enn Callmer. Hun 
vil gjerne dels se grupper i gravplassmaterialet 
med fastere tilknytning til Svea Rikets sentral-
makt i Uppland: "Der Handel war wahr
scheinlich in erster Linie ein königliches Privi-
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legium, was die Verbindung der Oberschicht 
der Kaufleute mit dem Hofe naturlich er
scheinen lässt." Hun mener også at andre av 
Birkas mange gravfelt bor kunne representere 
befolkningsskikt av saerlig hoy status fra Birkas 
aller seneste fase. Et spörsmål dukker da usokt 
opp: var disse hedninger (det skulle rikt grav
gods tyde på) eller tillot tidlig kristen grav
skikk rikelig gravgavetildeling? Det er spors
mål Gräslund har vaert opptatt av i sine tidlige
re Birka-studier. Hun behandler det også her, 
men tar ikke opp sporsmålet om gravgaver 
kan tillates i kristnes gräver. Generelt vil jeg 
gjerne ha sagt at Gräslunds oppsummering av 
resultatene av Birka-forskningen 1988-1989 
er uhyre fortjenstfull. Ikke minst nå når en ny 
gravningskampanje for å kartlegge boplass-
områdets struktur skal innledes. 

Men også det gjenstandsmateriale som 
kommer frem der, er spennende. 

Sporsmålet om hvor hyppig rav vil opptre i 
boplassmaterialet er viktig. Soking etter rav er 
j o bokstavdig tält kjernen i Birkaproblematik-
ken. Den enormt rike opphoping av rav i He
debys boplassmateriale, gjor at man leser Ar
widssons om ravsakene i Birkas gravplassmate-
riale med saerlig stor oppmerksomhet. Grav
plassmaterialet viser ifölge Arwidsson store 
fargeforskjeller. Hun skjelner mellom 2 kvali
teter, A og B. De unike stykkene er alle sam
men laget i den fine kvaliteten A, således "Bir-
kakatten". Perler derimot er av begge kvalite
ter. Jeg tror en gjennomgang av Kaupang
materialet vil vise det samme. Hyppigheten av 
ravperler i Birka-gravene er påfallende liten, 
når en tar i betraktning rikdommen i det bo
plassmaterialet som allerede fins. Arwidsson 
mener at bearbeidingen av ravgjenstander 
ikke kan ha vaert noe avansert håndverk. Hun 
tenker seg at det kan ha föregått en produk
sjon på markedsplassen, slik det er påvist i 
Hedeby. Arwidsson berorer sporsmålet om 
rav bare var smykkemateriale, eller om det 
også har vaert tillagt övernaturlige krefter? 
Dette ble, såvidt j eg husker det, förste gäng 
tätt opp av Haakon Shetelig, som sio det sam
men med bruken av "det sorte rav", jet . Ar
widsson kommer ikke inn på dette. Hun gjen-
nomgår også de fine små metallarbeidene, 
som i naturalistisk form gjengir menneske- og 

dyrefigurer, helt fjernt fra den tidens obliga-
toriske dyreornamentikk og derfor av spesiell 
interesse. Her gjores en spennende observa-
sjon: Hun antyrder at det er en naermere sam
menheng mellom de to rytterfigurene fra Bj. 
825 og den lille kvinnefiguren fra samme grav 
og scener av liknende art på de gotländske 
billedsteinene - kanskje inspirert fra scener i 
klassisk kunst — tolket som en seiersgudinne 
som mottar en ridende helt. Sune Lindqvist 
(1941-42 s. 96) har henvist til "u.a. auf die 
Siegesgöttin, die einen reitenden Helden/Kai-
ser entgegentritt". Greta Arwidsson viser også 
til kompositionen rytterfigur/kvinnefigur i 
keltisk-romersk kunst og ikke minst i "skytisk" 
kunst. For en norsk leser dukker også usokt 
opp scenen fra Osebergvognen, tolket som en 
"Valhall-scene". - Noen sikker tolkning kan 
det aldri bli, men som sagt spennende. 

Emaljespennene fra Bj. 854 får også spe-
sialbehandling av samme forfatter. Det vil 
vaere verd å undersoke om ikke en helt nyfun
net rektangulaer spenne fra en boplass på 
Stentinget, Hellevad, Vendsyssel, skal foyes til 
jevnforingsmaterialet. Jeg har bare sett den 
på et dias. 

Så meget om Arwidssons mange bidrag til 
diskusjonen om det unike smykkematerialet 
fra Birka-gravene. 

Når man arbeider med grav- og boplassma
teriale, blir alle arkeo-metallografiske under
sökelser av gjenstander av spesiell interesse. 
Birgit Arrhenius har gjort en slik undersokel-
se av arbeidsknivene fra Birka, - både fra 
gravene og fra Svarta jorden. Hun har skilt ut 
en hovedtype, kalt A med variasjoner. Typen 
er velkjent også utenfor Birka. De er den hyp-
pigst forekommende type i Birkamaterialet og 
gjennomgående av god kvalitet. Av interesse 
er det at Arrhenius kan konstatere den samme 
hoye kvalitet i Helgo-materialet. Det antydes 
at kniver av denne type er produsert i Birka. 
Det vil si at nesten hele Birkas knivmateriale 
keimmer fra lokal tilvirkning. — Ni kniver fra 
Birka har i motsetning til A-knivene sterkt 
boyet rygg. De opptrer fortrinnsvis i rike grä
ver og både eldre og yngre Birkatid. Arrhe
nius mener de har vaert brukt til bearbeiding 
av huder. De ser ut til å tilhöra folk av han-
delsmannskiktet. 
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Etter antall jernbeslag å domme har jern-
beslåtte skrin/kister opptrådt hyppig som 
gravgave i Kaupangs kvinnegraver. I naervae-
rende boks Kap. 23 diskuterer Greta Arwids
son kistene/skrinene i Birka-gravene. Enkelte 
har lätt seg rekonstruere etter Stolpes planer 
og skisser. Håkan Torberg har gjort en spe-
sialundersokdse og avslort en rekke detaljer i 
konstruksjonen. Han har fastslått en gruppe-
inndeling. Hovedkriteriet var låsbare/ikke lås
bara skrin eller kister. (Storrelse avgjorende i 
betegnelse.) Det kom frem en pussig detalj: 
De låsbare skrin/kister tilhorer fortrinnsvis 
kvinnegraver, mens mennene ikke synes å ha 
hatt behov for å låse sine! 

Det forsokes ikke noen förklaring på dette. 
Heller ikke blir det diskutert hvor de ulike 
kister/skrintyper er laget. Heller ikke trekkes 
jevnforingsmaterialet fra Osebergfunnet inn. 
Men Sigurd Griegs bd. II i Osebergpublika-
sjonen er nevnt i litteraturlisten: En glipp i en 
ellers imponerande fyldig materialanalyse. 

Jeg kan ikke her gå gjennom hvert enkelt 
bidrag. De er på hver sin mate nyttige for 
vikingtidsforskningen alle sammen. Min horn-
mage går til vår allés Grand Old Lady - Greta 
Arwidsson. 

Charlotte Blindheim 
Universitetets Oldsaksamling, Oslei 

Thomas B. Larsson 8c Hans Lundmark (eds.). 
Approaches to Swedish Prehistory. A spectrum of 
problems and perspectives in contemporary re
search. BAR International Series 500, 392 pp. 
Oxford 1989. ISBN 0-86054-641-1. 

Syftet med denna bok är enligt förordet, att 
ge en internationell publik en inblick i pågå
ende svensk arkeoleigisk forskning. Det är be-
hjärtansvärt, trots att både Swedish Archaeolo
gy och Nordic Archaeological Abstracts har sam
ma syfte. Erfarenheten pekar mot att dessa 
publikationer inte kan ersätta en internatio
nellt inriktad tidskrift. Det är anmärknings
värt, att Sverige saknar en sådan till skillnad 
mot övriga nordiska länder (Fennoscandia Ar
chaeologica, foumal of Danish Archaeology, 
Norwegian Archaeological Review). 

Svensk arkeologis bristande förmåga till in
ternationell framteining kan i den aktuella vo
lymen illustreras av Anders Carlssons artikel 
"The Archaeology of Gotland, Sweden. Settle
ment Continuity, Source Criticism and some 
Research Problems". Den utländske läsaren 
får ingen hjälp av kartor till sin orientering, och 
samtliga referenser utom de tyskspråkiga klas
sikerna är på svenska. 

Om en artikelsamling av just svenska arke
ologer skall ha något berättigande, så borde 
den kunna visa att svensk arkeologi har något 
speciellt att lära ut, och då inte bara att svensk 
arkeoleigi är intressant och håller hög stan
dard. Det senare visar Approaches to Swedish 
Prehistory men kanske inte det förra. Som bo
ken nu presenteras innehåller den elva artik
lar under samlingsrubriken "General Per
spectives and Theoretical Approaches" och tio 
artiklar under rubriken "Analysis and Inter
pretation". Vad som ger svensk arkeologi ka
raktär och därtill gör den inemot unik är den 
starkt centraliserade och myndighetsregleradc 
datainsamlingen. Två av artiklarna skulle med 
redaktörernas hjälp ha kunnat belysa detta 
genom att placeras först, försedda med en 
passande inramning. Det är Åke Hyenstrands 
artikel "Southern Sweden: An Archaeological 
Field of Research" och Agneta Bennets och 
Agneta Åkerlunds artikel "Investigations by 
the Swedish Central Board of National An
tiquities — Conditions and Requirements of 
research". 

Svensk arkeologi hämtar inånga av sina idé
er och metoder från en internationell, väsent
ligen engelskspråkig debatt. Svensk arkeologis 
styrka är att med god tillgång till pengar, ap
paratur och experter kunna pröva idéerna 
inom en statlig arkeologisk organisation. Or
ganisationen är trög, ibland konservativ, men 
så småningom brukar de flesta idéer prövas i 
stora, väldokumenterade, källkritiskt granska
de datasammanställningar. Flera av artiklarna 
visar denna egenskap och möjlighet i svensk 
arkeologi till skillnad mot i inånga andra län
der, som saknar svensk arkeeilogis gedigna 
grund. 

Ingen svensk arkeolog skulle med självakt
ning basera en studie av Skånes mellanneoliti-
cum på enbart publicerade fynd, såsom Chris-
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topher Tilley gör i artikeln "Hunter-Gathe-
rers. Farmers and the Social Structuring of 
Material Culture". Agneta Bennets och Agne
ta Åkerlunds artikel visar hur de moderna 
utgrävda fyndplatserna raskt tillväxer i antal 
och ligger tillgängliga i museer och arkiv. Där
emot visar Christopher Tilleys klassificerings-
scheman för fynden en långt större effektivi
tet i en social studie än vad motsvarande 
svenska med en kronologisk eller allmänt oref
lekterad inriktning brukar göra. Detta är an
tagligen väsentliga skillnader mellan engelsk 
och svensk arkeologisk mentalitet. 

Hans Lundmarks artikel "The Growth of 
Hierarchies in Low-Centralized Societies: 
Some Archaeological Problems" och Ulf Ber
tilssons artikel "Space, Economy and Society 
in the Rock Carvings of Northern Bohuslän" 
är intressanta exempel på hur den svenska 
byråkratiska datainsamlingen kan användas. 
Naturligtvis är inte heller denna datainsam
ling oproblematisk. Den är bara snedvriden 
på ett annat sätt än vad en datainsamling ur 
tryckt litteratur blir. Har Thomas B. Larsson i 
artikeln "Socioeconomic Complexity and 
Change in Southern Sweden 500 B.C. to 500 
A.D." försummat att fråga vilka skärvstensrö-
sen, som inte finns med i fornlämningsregist
ret, och vilka boplatser, som inte är indikera
de av skärvstensrösen? Ronnie Jensens artikel 
"Models in Scandinavian Bronze Age Studies 
— A Review" kunde ha avslutats med en be
traktelse av hur modellerna fungerar i förhål
lande till den i Äke Hyenstrands och Agneta 
Bennets och Agneta Åkerlunds artiklar fram
hävda raska tillväxten av potentiella data att 
använda i modellbyggena. 

Åke Hyenstrands artikel hade för övrigt va
rit långt instruktivare för både utländska och 
svenska läsare, om den hade varit försedd med 
små terrängkarteir, som illustrerat de av ho
nom beskrivna olika sorternas fornlämnings-
miljöer. Han har likaså liksom Agneta Bennet 
och Agneta Åkerlund försummat att samman
ställa engelskspråkiga referenser, som skulle 
gjort det möjligt för utländska läsare att för
djupa sig i svensk arkeologisk organisation 
och antikvarisk verksamhet, för att ytterligare 
kunna se bur denna ligger till grund för stora 
delar av den arkeeilogiska forskningen i lan

det. För sådana referenser finns det väl att 
hänvisa till? 

I övrigt innehåller Approaches to Swedish Pre
history artiklar av ett urval författare ungefär 
som man kunde vänta sig. Fem av 21 författa
re är kvinnor, fyra av 19 författare står lägre 
på den arkeologiska rangskalan än redaktörer
na, institutionen i Umeå är representerad 
med nästan lika många artiklar som övriga 
institutioner tillsammans. Anmärkningsvärt är 
att de vanligen i svensk arkeologi domineran
de perioderna vikingatid och medeltid nästan 
helt saknas. Baneret förs av Frands Her
schends artikel "Vikings Following Gresham's 
Law". 

Denna rikhaltiga artikelsamling innehåller 
självfallet många intressanta och kontroversi
ella tankar. En övning för läsaren är att fråga 
sig hur 1980-talets arkeologi syns i artiklarna: 
mest som nya idéer eller mest som data
tillväxt? Lars Forsbergs artikel "Economic 
and Social Change in the Interiör of Northern 
Sweden 6000 B.C. - 1000 A.D." är det mest 
lämpliga övningsobjektet, i det att den inte 
(bara) är en sammanfattning av hans i början 
av 80-talet färdigställda doktorsavhandling. 

Oscar Ortmans artikel "Problems and Pos
sibilities when Working with the Concept of 
Ethnicity in Archaeology" och Roger Engel-
marks artikel "Weed-Seeds in Archaeological 
Depeisits. Models, Experiments and Interpre
tations" säger båda mera om hur arkeologi 
beirde bedrivas än om vad som faktiskt är 
gjort. Speciellt i den senare artikeln känns 
saknaden stor efter en presentation av upp
grävda data i relation till de genomtänkta mo
dellerna. Saknaden i den förra artikeln upp
vägs av den välformulerade, men motsägelse
fullt både pessimistiska och inspirerande av
slutningen. 

Är det sant som Lars Larsson skriver i sin 
artikel "Big Deig and Poor Man. Mortuary 
Practices in Mesolithic Societies in Southern 
Sweden", att gravfälten vid Skateholm fram
visar " . . . a complexity quite unknown during 
any other period of prehistory"? Vad säger 
läsaren av Agneta Bennets artikel "Irem Age 
Graves as Social and Religious Symbeils" om 
den saken? 

För fullständighetens skull skall nämnas att 
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samlingen innehåller artiklar också av Evert 
Baudou, Elisabeth Arwill-Nordbladh, Mats P. 
Malmer, Mats Widgren, en t rupp av Torden-
skjolds soldater från Hagestad, och slutligen 
mina båda favoriter: Lena Holms artikel "Ma
nufacture of Stone Tools in Northern Sweden 
- A Study of Stone Assemblages in the Cale-
donian Chain", som visar hur off-site-arkeologi 
ser ut, och Jarl Nordbladhs artikel "Armour 
and Fighting in South Scandinavian Bronze 
Age, Specially in View of Rock Art Represen-
tatiems", som visar vad svärdbärande perso
ner sysslade med under bronsåldern. 

Den bildintresserade kan i boken studera 
datamaskinritade illustrationer, och den glas-
ögonförsedde bör varnas för att de regelbun
det återkommande darriga textraderna inte 
beror på dåliga glasögon. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, S-752 20 Uppsala 

Journal of the History of Collections. Ed. by 
Oliver Impey and Arthur MacGregor. Vol
ume 1, number 1, Oxford University Press. 
Oxford 1989. 118 s. ISSN 0954-6650. 

Trots den överväldigande mängden av existe
rande kulturhistoriska tidskrifter startas det 
fortfarande nya. Ofta är det då rena special
tidskrifter, som från en redaktörs egoistiska 
synpunkt kan mötas med ett visst beklagande: 
tidskrifter som ICO och Acta Campanologica 
suger till sig det mesta av ikonografiskt 
respektive kampanologiskt stoff, för vilket 
Fornvännen annars vore ett naturligt forum. 
Den synpunkten kan givetvis inte läggas på en 
internationell tidskrift senn den det här är tal 
om. 

Den nystartade foumal of lhe History of Col
lections har sitt ursprung i ett symposium rö
rande 1500- och 1600-talets kuriosakabinett, 
som ägde rum i Oxford 1983, föredragen 
publicerades i The origins of museums (utg. av 
O. Impey och A. MacGregor, Oxford 1985), 
en volym som nu upplevt sin tredje tryckning. 
Framgången med den har fått utgivarna att 

våga försöket att starta föreliggande tidskrift. 
Efter Napoleonkrigen spelade de nya museer
na en viktig roll i etablerandet av en nationell 
och etnisk identitet, framhålls i den inledande 
programförklaringen, men ännu har man inte 
skrivit museernas politiska historia. Utgivarna 
spår att man i tidskriften kommer att få en 
uppfattning om de filosofiska principer som 
var vägledande vid uppbyggandet av samling
ar, de mekanismer som styrde insamlingsarbe
tet och de program enligt vilka museigrundar-
na och museimännen förde ut sitt material till 
vidare kretsar genom utställningar och publi
kationer. 

Det blir så att säga en historisk museologi, 
och man bör inom några år ha underlag för 
den heltäckande översikt över området som 
man ännu inte kan få. För svenskt vidkom
mande finns en början i t. ex. Arne Losmans 
avhandling om C. G. Wrangel, i vissa avsnitt i 
Henrik Schiicks digra arbete om Vitterhets
akademiens historia, T. J. Arnes artikel om 
Statens historiska museums äldsta historia 
och samlingar {Fornvännen 1931) och Helge 
Granbergs stora arbete om de svenska konst
samlingarnas historia. 

Tidskriften som avses utkomma med två 
häften årligen med ett sammanlagt omfång 
om drygt 200 sidor. Förutom artiklar och en 
recensionsavdelning finns eickså rubriken No
tes and Calendar, där man signalerar om t.ex. 
kommande utställningar och kongresser. In
nehållet i detta första häfte skall här endast 
antydas. Mest omfattande är How a Kunstkam-
mer should be formed: Gabriel KaltemarKs advice 
lo Christian I of Saxony on the formation of an art 
collection, 1587, av Barbara Gutfleisch och 
Joachim Menzhausen. Föregått av en oriente
rande inledning återges den tyska originaltex
ten med engelsk parallelltext. 

Av störst intresse ur arkeologisk synvinkel är 
Dafydd Kidds The history of the Early Medieval 
European collections in the British Museum. A 
current research programme. Kidd tar här upp 
de ca 5 000 föremålen från kontinenten och 
Skandinavien från järnålder och tidig medel
tid, av vilka de flesta förvärvats eller grävts 
upp före 1900. Här finns t .ex. ca 500 lettiska 
föremål, boplatsfynd från Dorestad, fynd från 
norska järnåldersgravar, däribland en av de 
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tidigast vetenskapligt dokumenterade vikinga
tida båtgraven samt ca 400 gotländska före
mål från James Curles samling. (Samlingen 
presenteras utförligt av D. Kidd och L. Thun
mark-Nylén i detta nummer av Fornvännen.) 

Övriga artiklar behandlar verk i Amerika 
ur den italienska 1700-talssamlaren kardinal 
Ottobonis samlingar, begreppet museum, en 
engelsk geologisk samling från tidigt 1600-tal 
samt ett kuriosakabinett från 1800-talet på 
Holland House i London. Som synes ett vari
erat innehåll. Man önskar denna nya tidskrift 
välkommen och lycka till och hoppas att åt
minstone samtliga universitetsbibliotek kom
mer att prenumerera på den. Men givetvis hör 
den hemma även i biblioteken på alla större 
museer. 

Göran Tegnér 

Oldenburg— Wolin—Staraja Ladoga—Novgorod— 
Kiev. Handel und Handelsverbiruiungen im sud
lichen und östlichen Ostseeraum während des frii
hen Mittelalters, Bericht der Römisch-Germa-
nischen Kommission, Band 69, 1988. Philipp 
von Zabern, Mainz am Rhein 1988. 821 s., 
275 textbilder och 37 tabeller. ISSN 0341-
9312. 

År 1985 avhölls i Kiel ett större möte om 
tidiga städer och kontakter i södra Östersjö
området och Sovjetunionen. Anledningen var 
främst att presentera den kort efter mötet 
avlidne Karl Struwes mångåriga arbete i Ol-
denburg/Starigard i Ostholstein och att sätta 
in denna ort i sin kulturhistoriska samman
hang. Innehållet i den mycket omfattande 
kemferensrapporten på över 800 sidor kan 
också delas upp i tre lika stora block: det 
första kring Oldenburggrävningarna, det and
ra kring de ryska städerna och deras skandina
viska kontakter, och det tredje kring Östersjö
området i övrigt. De mer än 20 uppsatserna 
ger en utomordentlig översikt över och upp
datering av dagsläget för forskning inom ifrå
gavarande forskningsfält. 

I det första blocket presenteras alltså Karl 
Struwes grävningar i Oldenburg som i de 

äldsta källorna kallas Starigard och var de 
västslaviska vagriernas, en del av obodriterna, 
stamborg. Efter en kort inledning om den 
historiska bakgrunden av Struwes hand följer 
vad som kan kallas en analyserande grävnings
rapport i ett antal uppsatser av Ingo Gabriel 
och Torsten Kempke. De redogör för fram
växten av den första ringborgen från 600— 
700-tal. Dess obefästa boplats utanför ringval
len i öster fogas mot slutet av 700-talet in i en 
utvidgning av borgen, vars ursprungliga yta 
fördubblas. Denna ca 3 hektar stora anlägg
ning fungerar sedan till mitten av 1100-talet, 
då den slutligen förstörs och läggs öde. Flera 
brandskikt visar att den varit utsatt för hårda 
öden redan tidigare. Under 1200-talet upp
står sedan den nuvarande staden Oldenburg 
på ytan söder om borgen, ut mot det numera 
igenslammade sund som sträcker sig tvärs 
över Ostholstein och har varit en god inom
skärs farled från Hedeby mot öster. 

Bebyggelsen i den ursprungliga ringborgen 
omfattar bl. a. en palatsanläggning med stora 
mått och så småningom en kyrka med kyrko
gård. Byggnaderna har alltså byggts om ett 
flertal gånger och visar på ett tidigt stadium 
influenser från karolingiskt håll. 

Fyndmaterialet är rikt och visar god 
överensstämmelse med den kronologi som 
framställts ovan. Det finns också många be
lägg på kontakter över hela det område som 
behandlas i konferensrapporten. Sammanta
get ger byggnader, fynd och stratigrafi en bild 
av god överensstämmelse mellan arkeologiskt 
material och de få historiska källor som är 
bevarade från den aktuella tiden. 

Det andra blocket innehåller en rad intres
santa artiklar om de ryska städerna och förhål
landena i det forna Rus'. A. N. Kirpicnikov 
ger en ovanligt utförlig beskrivning av Staraja 
Ladogas arkeologiska förhållanden. Datering
ar och lagerindelning är i stort kända tidigare 
men han redovisar också som ett betydande 
inslag de många silverfynden i området. Deras 
breda kronologiska spektrum förklaras med 
att gammalt myntat silver i kalifatets skattkam
mare kunde släppas ut långt senare. Han ser 
genom dem Staraja Ladogas tydligt självstän
diga roll som förmedlare mellan Kalifatet och 
Bulgar å ena sidan och Östersjöområdet å den 
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andra. Han menar sig också kunna belägga 
särskilda handelsgårdar för främlingar från 
olika håll. Under 900-talet integreras emeller
tid Staraja Ladoga i Novgorods och Kievs in
tressesfärer. 

V. H. Janin är mera kortfattad om Novgo
rod men E. Muhies sammanfattning av forsk
ningsläget kring Gnézdovo och Smolensk är 
utomordentligt klargörande och betydelsefull 
inte minst som en översikt av striden mellan 
normannister och antinormannister. Miihle 
ger här den utanför ryskt språkområde full
ständigaste arkeologiska bilden av Gnézdovo, 
som uppenbarligen är platsen för det som i 
Byzans under vikingatiden kallas Smolensk. 

P. Tolockos genomgång av förhållandena i 
Kiev saknar i stort föregångare på västerländ
ska språk och är därför betydelsefull även om 
den är kortfattad. Han anser att platsen är 
bebodd redan ca år 500 och att den omkring 
år 1000 har vuxit över en yta av ca 200 hektar. 
Då finns flera palats och kyrkor byggda i sten. 
Främlingar från olika håll nämns redan vid 
denna tid, och man har påträffat ca 11 000 
arabiska mynt i staden. Det skandinaviska in
slaget är emellertid litet: bara 30—40 föremål, 
mest spännen, och tyder enligl Tolocko inte 
på något större inflytande. 

Till dessa ortsanknutna uppsatser kommer 
så Th. Noonans avsnitt om det östliga silvret i 
det ryska området och Ann Stalsbergs sam
manställning av de drygt 400 fynd och fynd-
komplex från ca 140 platser, som visar på 
olika sorters kontakter mellan skandinaver 
och rus'. 

Noonans genomgång av silvret visar att det 
först långt in i 1000-talet inträffade en kris i 
silveranvändningen i Ryssland även om tillför
seln från sydost i stort hade upphört redan 
före år 1000. Enligt hans uppfattning slutar 
också vidareexporten till Östersjöområdet 
tidigare än man förut antagit, redan ca 950, 
eftersom de gotländska och svenska fynden 
även när de har senare slutmynt endast inne
håller ett fåtal exemplar av mynt präglade ef
ter detta årtal. Tillförseln av västliga denarer 
under 1000-talet är inte stor men tyder på en 
omläggning av den ryska exporten från det 
arabiska området till Västeuropa, något som 
ökar Novgorods betydelse och gör det till den 

ekonomiskt viktigaste platsen i hela Rus' un
der högmedeltiden. Noonan menar att silvret 
utgör balansvärdet i handeln mellan olika om
råden och att det relativt låga antalet västliga 
mynt då ändå tyder på att man har kunnat 
sälja andra västliga produkter i Ryssland. Teo
rin är bestickande men skulle ett motsvarande 
förhållande då inte också kunna gälla den 
minskande silverströmmen till det ryska områ
det? 

Rapportens tredje block, kring Östersjö
området, omfattar dels en rad artiklar om oli
ka fyndgrupper med östlig anknytning som I. 
Janssons genomgång av de östliga fynden i 
Skandinavien, O. Crumlin-Pedersens av fartyg 
och skeppsvägar, vikingatidsmynten av B. 
Malmer och keramiken av J. Callmer, dels 
uppdateringar av tidigare i regel kända förhål
landen längs den södra Östersjökusten av J. 
Zak, W. Filipowiak och J. Herrmann. 

Janssons uppsats är också en viktig "Stand-
der-Forschung"-insats. Han framhäver de 
olika möjligheterna för kontakter dels direkt 
skandinaver-araber, dels indirekt med ryska 
och bulgariska mellanhänder. Han framför 
också möjligheten att man skall se kontakter
na som resultat av en islamsk expansion mer 
än av en skandinavisk. 

Filipowiak redovisar utöver sin vanliga sfär 
Wolin en utökad bild av den pommerska kus
ten med kartor och beskrivningar också för 
Szczecin, Stargard, Kamien, Kolobrzeg och 
andra mindre orter. Flera av dessa är inlands-
städer med mindre märkbara Östersjökontak-
ter, men Filipowiak trycker på saltprodukiio-
nens betydelse i området. 

Herrmann för nu in en ny tidig vikingatida 
bosättning i bilden, Dierkow norr om Ro
stock. Rika fynd av keramik och metallföremål 
samt flera gårdsanläggningar tyder på att det 
här rör sig om en handelsplats som föregår de 
tidigare till 1000- och 1100-talen daterade an
ordningarna kring Warnows mynningsområ
de. Han diskuterar också köpmännens roll 
som en "internationell" grupp vars etnicitet 
sällan går att fastställa. Trots starka sådana 
inslag ser de flesta orter ändå ut att vara knut
na till sin omland. Han tar vidare upp förhål
landet mellan stamborgar och handelsplatser, 
där ett visst avstånd dem emellan tyder på 
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självständighetssträvanden åtminstone från 
början av 800-talet och framåt, och han tar 
upp handelns tydliga zonering i lokal, regional 
och överregional verksamhet. 

Hela rapporten ger en ovanligt god inblick i 
frågeställningarna kring de östliga kontakter
na och Östersjöområdet. Det blir särskilt tyd
ligt vilken gränsposition Hedeby och närlig
gande vikingatida tätorter har haft mellan det 
så tydligt västeuropeiska Nordsjöområdet och 
det allt tydligare östligt anknutna Östersjöom
rådet. I Hedeby finns alla des.sa kontakter på 
ett ställe, men mycket litet av det synliga arke
ologiska materialet tycks ha passerat detta fil
ter i någondera riktning. Detta framgår inte 
minst av mötesorganisatören Michael Muller-
Willes avslutande kommentarer till denna in
tressanta rapport . 

Björn Ambrosiani 
Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museer 

Ove Stephansson (red.): Landet stiger ur havet, 
en populärvetenskaplig bok om landhöjning
en och dess effekter. Centek Förlag, Luleå 
1986. 131 s. ISBN 91-86998-18-8. 

Ove Stephansson, professor vid Tekniska 
Högskolan i Luleå, har gett ut denna "popu
lärvetenskapliga" sammanfattning som redo
visning av ett symposium i Luleå 1982. Den 
innehåller artiklar av en rad av landets främsta 
kännare av geomorfologien i Skandinavien. 
Tyvärr är en del av dessa knappast avfattade 
på ett för någon annan än specialister begrip
ligt sätt: därför citationstecknen ovan. Men 
flera av inläggen ger intressant upplysning om 
fakta som annars är svåråtkomliga för allmän
heten och för t. ex. forskare utan geologisk 
kompetens men med behov av geofakta för 
sina studier av kulturlandskapet, dvs. bland 
annat för arkeologerna. 

Jag vill då särskilt peka på Tore Frängsmyrs 
vetenskapshistoriska översikt, Jan Lundqvists 
diskussiem av begreppen 'landhöjning' och 
'strandförskjutning', Lars Erik Åses vidareut
veckling av sina tidigare studier av äldre kar
tor för Roslagskusten och de uppgifter dessa 

kan ge om strandförskjutningens intensitet, 
Martin Ekmans genomgång av den geodetiska 
uppmätningen och bestämning av den isosta
tiska landhöjningen, samt Knut Ehlers diskus
sion om vattenståndsförändringar och land
höjning utifrån mareograferna runt Sveriges 
kuster. Mycket av detta hör just till de ovan 
nämnda svåråtkomliga fakta vi behöver som 
bakgrund för förståelsen i samband med det 
kulturhistoriska arbetet. 

En annan grupp artiklar tar upp de fakto
rer/funktioner, som påverkar hastigheten i 
tillandning och strandförskjutning. De vikti
gaste faktamaterialen och exemplen kommer 
från Luleälvens mynningsområde och redovi
sas av John Norrman och Göran Albjär i upp
satserna om öarna och sandörarna i Luleskär
gården. Till samma grupp kan räknas Lars 
Bengtssons och de mer kulturhistoriskt inrik
tade uppgifterna i Kjell Lundholms inlägg e>m 
de inre fjärdsystemen kring Luleå och deras 
användning inte minst som farleder till de 
äldsta handelsplatserna i området. 

Härtill kommer ett antal uppsatser om and
ra delar av och företeelser i Bottenhavets och 
Bottenvikens utvecklingshistoria. Sammanta
get rör det sig om en läsvärd översikt över 
landhöjnings- och strandförskjutningsfrågor-
na som vi ser dem idag. 

Inte minst intressant fiir Fornvännens läsare 
bör lan Laytons inlägg om hamnflyttningar 
vid Bottenhav och Bottenvik vara. Han visar 
däri en modell för vad som sker när landhöj
ning och tillandning förändrar kommunika
tionsmöjligheterna. Goda exempel är alla de 
fem nordliga kuststäderna, Umeå, Skellefteå, 
Piteå, Luleå och Haparanda. Självklart måste 
en arkeolog med stark tillknytning till Mälar
områdets dock långsammare process se nära 
paralleller i den tidiga stadsutvecklingen i re
spektive områden. 

Björn Ambrosiani 

Lennart Karlsson, Medieval Ironwork in Swe
den, 1-2. Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien, Stockholm 1988. 1437 
and 2615 pp. ISBN 91-7402-192-3, 91-7402-
194-X. Ca kr 655 . - . 
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It is possible that Sweden preserves more ex
amples of medieval decorative ironwork than 
any other European country and Dr Karls
son^ book provides an outstanding record of 
this great and relatively unknown artistic heri
tage. The catalogue in volume II comprises 
536 items coming from grilles, chests and 
doors, and is illustrated by 1 120 photo
graphs. No previous authors have attempted 
such a comprehensive analysis. The quality of 
the photographs is superb: Karlsson has over-
come the technical problems of photograph
ing black iron on brown wood in dim porches 
to do full justice to the artistic qualities of his 
material. 

Volume I provides a detailed analysis of the 
material dating from the earliest survivals in 
the twelfth century up to the Reformation in 
1525. The most vigourous and exciting work 
is Romanesque while the låter work tends to 
be coarser and less innovative. For good rea
sons the survey is based on regional rather 
than chronological divisions: poor Communi
cations in medieval Sweden resulted in certain 
designs continuing, often for centuries, in lo
cal areas; and limited evidence survives for 
accurate dating so that the iron can only be 
put into an approximate chronological order. 
The regions are clearly mapped and dis
cussed, starting with the mid twelfth-century 
designs in Skåne emanating from a "löst pro
totype" at Lund Cathédral and continuing 
through the hitherto unexplored northern 
provinces where Karlsson detects a conscious 
revival of Romanesque designs in the fifteenth 
century. The loss of the majority of cathédral 
ironwork presents Karlsson with his recurring 
problem of löst prototypes for the parish 
churches. 

His excursus into European ironwork is in 
order to find the origins of Swedish designs. 
In this he has a certain success, particularly 
with the late German material, though he ig-
nores pictorial representations, our only 
source for the early material, particularly that 
in the Ottonian Empire. However his chapter 
goes much further than this: with judicious 
explanation and lavish illustration, he pro
vides the most comprehensive European sur
vey since Lueer and Creutz in 1904. 

Swedish medieval iron owes its fascination 
both to its elegant inventive designs and to its 
enigmatic symbolism and iconography. Karls
son describes how folk superstitions com
bined with theology to provide an impenetra-
ble defence for the church door by covering it 
with all sorts of apotropaic signs. At the same 
time the door could also represent the en
trance to Paradise and the many examples of 
trees and latticework are interpreted as em
blems of the Tree of Life in Paradise. His 
analysis of the Rogslösa group, chests and a 
door covered with lively but obscure narrative 
scenes, provides the most balanced and 
thorough explanation so far written. 

Karlsson pays scant attention to the techni
cal aspects of iron production, a subject not 
strictly central to his theme but one of increas
ing importance as Swedish archaeologists be
gin to identify and date their early ironwork-
ing sites. There is a chapter on carpentry 
which establishes a typology but is of little use 
for dating. Dendrochronology seems to have 
made disappointingly few advances on Swed
ish doors. 

The importance of the Cistercians in medi
eval ironwork emerges as a dominant theme 
throughout the book and is possibly exagger
ated and often unsubstantiated. Given the in
terest which Clairvaux had already shown in 
the Burgundian iron industry, Karlsson claims 
"it is unthinkable that there was no smith 
trained in the Cistercian tradition in the build
ing forge (sie, a recurrent new term which is 
never defined) that accompanied the Clair
vaux monks to Nydala". Although there are 
several documents indicating Nydala's inter
est in establishing milis (molendinum), there is 
apparently no mention of iron works, nor 
have archaeological excavations yet revealed 
medieval sites in the vicinity. Elsewhere Karls
son goes further, to suggest that the Cister
cians brought the blast furnace technology to 
Sweden and links them with the introduction 
of iron mining, both in the twelfth century. 
These are major hypotheses which require 
much more archaeological exeavation before 
they can be substantiated. 

Nydala established a daughter house Roma 
(Gotland) in 1164 from which there are also 
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no ferrous remains. The ironwork on Gotland 
is totally distinctive from that on the main
land, and is quite homogeneous from its earli
est twelfth-century churches to the end of its 
productive period in the mid fourteenth cen
tury. It is characterised by relatively small C 
shapes attached in various combinations to 
horizontal straps. According to Karlsson " the 
abstract character of the motif makes it more 
probable that it was the Cistercians who intro
duced it into Gotland", via the löst prototypes 
of Roma, Nydala and Clairvaux itself. Howev
er the design could just as easily have evolved 
locally or from other sources: the bars have 
the triple groove profile which seems to have 
emanated from Skåne while Cs on the end of 
straps are also found there and in Denmark 
(Femo). 

Evidence is scarce enough elsewhere in Eu
ropé but the few remains of Cistercian iron
work seem to indicate that binge designs were 
not part of the master plan sent out by the 
mother church, and that the smith was gener
ally a local man. The clearest example of this 
comes from Alvastra, Sweden's first Cister
cian house. Karlsson catalogues the Alvastra 
fragments but makes no mention of their sig
nificance in the text. According to him "Cis
tercian art was characterised . . . by a sober 
restraint and an aristocratic disdain for what 
was considered meaningless decoration". 
Hence his neglect of the Alvastra pieccs: they 
clearly follow the lively local tradition of 
stepped borders, silhouettes of animals and 
plants and profiled strap hinges. Likewise his 
omission of the magnificent Cistercian ar-
moire at Obazine, decorated with energetic 
raised animal heads in iron, typical of local 
work in the Auvergne, and more animal heads 
found at Fountains and Abbey Dore (Eng
land). According to him: "In an intellectual 
Christian milieu such a Cistercian abbey 
(raised demon heads) would be an abomina-
tion." 

Karlsson assumes that Clairvaux had ele
gant and simple C shaped hinges which were 
copied at Pontigny. "The Pontigny door coin-
cides with the Cistercian concept of form . . . 
and the motif was developed in Cistercian 
surroundings." Its design consists of paired 

Cs and straps ending in attenuated split curl 
scrolls. Karlsson does not question the au-
thenticity of this iron, in immaculate condi
tion even though its doors have been modified 
several times. While there are apparently 
traces of a similar design on the nearby Cister
cian house of Fontenay, the two other local 
parallels, at Montreal and Chablis are not Cis
tercian and the decorative elements at Chablis 
have decidedly German features as well (the 
open diamond on the straps and the punched 
cross terminals). 

Amplifying his Cistercian theme, Karlsson 
then attributes the spread of the C hinge in 
the Rhineland and Empire to the Burgundian 
monks, citing the elaborate designs at Maul
bronn (accompanied by very un-'aristocratic' 
good luck symbols and animals) and Eber-
bach. Even the ordinary C hinges of the parish 
church of Mittelheim are attributed to an 
earlier löst prototype from nearby Eberbach. 

The C hinge was in use long before the 
Cistercian era although early evidence is 
scanty. It is illustrated on ninth century Rhe-
nish ivories and manuscripls and an early (un-
dated) example of Cs attached to the end of 
straps is on the coffin of St. Colomba of Sens. 
Its eventual distribution, predominantly in 
Germany and England, bears no relation to 
tbc Cistercian affiliations. 

The general development of the iron indus-
try in Europé is discussed with a strong bias 
towards the Cistercians and this tends to sim-
plify the evidence. He quotes Delaine's un-
substantiated figures that " 7 5 % of French 
and 100% of English iron concessions in the 
twelfth century were Cistercian" and states 
that " the twelfth century location policy of 
the Clairvaux group in England was partly 
governed by the existence e>f ore deposits in 
combination with woods for charcoal mak
ing". The Victoria County Histories show that 
this is a misrepresentation of the often dra-
inatic foundation stories. Many important 
ironworking monasteries received their initial 
demations of land before they even became 
Cistercian: Furness, Byland and Fountains. 
Many sites were donated for political reasons 
intended to benefit the patron more than the 
abbot: Garendon, Sawtry and Rufford. Only a 
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few lucky abbots, notably at Kirkstall, Meaux 
and Roche had the freedom to exercise a "lo
cation policy" and choose their own site. 
Apart from the Cistercians, iron was being 
worked in the twelfth century by the Augus
tinians at Guisborough, Whitby, and Bridling-
ton, by Premonstratensians at Easby while the 
Bishop of Durham and secular barons also 
exploited their resources. 

The above comments are relatively académ
ie differences of emphasis and interpretation 
and are not intended to detract from Karls
son^ notable achievement in assembling such 
a corpus of new material. His pioneering work 
has set the standards of both meticulous 
scholarship and high quality production in 
this field. 

Jane Geddes 
Kirklands of Coull 

Coull, Aboyne AB3 4TS 
Storbritannien 

Kerstin Öst, Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden. 
Tillkomst—historia—arkitektur—konstutsmyckning. 
Saltsjöbaden 1988. 116 s. 112 bilder, varav 48 
i färg. ISBN 91-7970-434-4. 

Artonhundratalets väldiga befolkningsökning 
medförde en folkvandring in till städerna utan 
motstycke i Europas historia. På malmarna i 
Stockholm, och de stora ytor som frilagts runt 
många äldre städer på kontinenten sedan be
fästningsvallarna rivits, byggdes "artonhund-
ratalsstaden". Vissa tomter förbehölls prakt
fulla institutionsbyggnader, medan övriga om
råden upplåts till hyreskaserner som härifrån 
fortsatte att vandra ut över bondlandet. 

Samtidigt växte nya bebyggelsetyper fram i 
kontrast till, eller rentav som protest mot, 
stenstadens tunga och oftast ohygieniska jät
tekvarter. Med rötter i den engelska träd
gårdsstaden fick många av storstäderna sina 
första verkliga satellitstäder i form av exklusi
va grönområden med spatiöst utlagd villabe
byggelse. Gemensamt för denna typ av förort 
var att den inte utgjorde en geografisk fort
sättning på staden, utan nya småsamhällen 
med parkliknande stadsplaner i anslutning till 

sjuttonhundratalets naturideal. Mycket snart 
började många av dessa mera exklusiva villa
städer förtätas genom avstyckning, andra an
lades redan från början efter samma princi
per, men med mindre tomter och anspråkslö
sare hus för medelklassens bruk. I Sverige var 
det snarast den förenklade förortstypen som 
övertogs. 

Principen var dock överallt densamma: frisk 
luft, grönska och avskild ro från storstaden, 
som blivit alltmera kaotisk. Först en rad tek
niska förbättringar - från nya spatiösa stads
planer och elektriska installationer till utbygg
da vatten- och avloppssystem - gjorde livet 
uthärdligt i städer som ännu präglades av en 
medeltida stadsplan och ny, svulstlikt växande 
spekulationsbebyggelse. 

Förutsättningen för en mera rationell ut
byggnad var dock densamma överallt. Utan 
förbättrade kommunikationer av den typ som 
tunnelbanor och förortståg erbjöd hade 
stadsexpansionen varit omöjlig, eftersom hög 
och låg allt mindre kom att bo och arbeta 
inom samma område. 

De ofta påkostade grönstäderna, som till
drog sig särskilt intresse på grund av den mes
tadels förnämliga, 'moderna' , villaarkitektu
ren, bildades ofta genom personliga initiativ. 
Enskilda rikemän eller penningstarka intres
segrupper som sökte nya investeringsfält, 
hade stora möjligheter att köpa upp områden 
på den omgivande landsbygden. De kunde 
därefter helt styra utvecklingen, såväl vad gäll
de stadsplaner som kommunikationer och be
byggelse. Så var fallet med de mest kända 
stockholmsförorterna av denna typ. Djurs
holm utvecklades av ett konsortium efter 
framdragandet av en bibana 1885. Saltsjöba
den var nästan helt en skapelse av en enda 
person, bankdirektören Knut A. Wallenberg, 
även om hans bror Gustaf kom att bli den som 
i mycket realiserade planerna. 

För Stockholm med dess redan utbredda 
tillskott av skärgårdsvillor blev tanken att ska
pa en skärgårdsförort på rimligt avstånd från 
centrum en naturlig utveckling av den engels
ka parkstaden. Saltsjöbaden föddes den 4 juli 
1889 då K. A. Wallenberg undertecknade ett 
köpekontrakt på 1800 tunnland från Er-
staviks fideikomissområde; befolkningen ut-
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gjorde då sjuttiofem personer. Omgående 
vidtog en febril anläggningsverksamhet. 
Järnvägsaktiebolaget Stockholm—Saltsjöbaden 
bildades, och redan 1893 öppnades förbindel
sen med huvudstaden - givetvis elektrifierad 
av hygieniska skäl. Vid sidan av åretomvillor, 
vägar, hamnar, reglerade stränder och annat 
som krävdes för att landsbygden skulle kul
tiveras för stadsbornas behov, var Saltsjöba
den först och främst en rekreationsplats. Som 
namnvalet visar hade man de många kurorter
na i tankarna som samtidigt växte upp runt 
om i Europa. Grand Hotel, den nu nedbrun
na restaurangen på Badholmen och sanatoriet 
tillkom, liksom andra hälso- och förlustelsean
läggningar av den typ balneologen Carl Cur
man introducerat i havsbadorten Lysekil. 

Redan före 1914, som betydde slutet för 'la 
beile epoque ' och dess arkitektoniska utsväv
ningar, var det man idag kallar Gamla Saltsjö
baden slutexploaterat. Av naturliga skäl blev 
folkökningen inte stor. När Saltsjöbaden 
bröts ut ur Nacka 1909, och upphöjdes till 
köping, fanns där knappt tvåtusen innevåna
re. Saltsjöbaden har således firat sitt åttioårs-
jubileum. 

Att samhället också kom att bilda en egen 
församling kunde tyckas orimligt med tanke 
på det ringa underlaget. Så skedde dock 1913, 
samma år den nya kyrkan invigdes. Återigen 
hade grundaren ingripit, genom att på egen 
bekostnad bygga en kombinerad församlings-
och gravkyrka för sig och sin hustru. 

Om kyrkan, som således nyss fyllt sjuttiofem 
år, har Kerstin Öst utgivit en byggnadsmono
grafi, Uppenharlesekyrkan i Saltsjöbaden. Till
komst—historia—arkitektur—konstutsmyckning. Det 
rör sig här inte om någon av de typiska min
nesskrifterna med litet glimtar av församlings-
och kyrkoliv, utan en rent vetenskaplig fram
ställning med gedigen notapparat. Vad som 
gör boken särskilt beaktansvärd är de nära 
femtio bildsidor i färg - liksom de mindre 
lyckade svart-vita bilderna - av fotografen 
Lars Falck. Ingen svensk kyrka har beståtts en 
så skön färgbilaga, där såväl belysningsar-
rangemang som tryck är av ovanligt hög klass. 

Det är märkligt att Uppenbarelsekyrkan 
fortfarande är rätt okänd. På grund av sitt 
läge har den stått i skuggan av Engdbrektskyr-

kan av L. I. Wahlman, likaså byggd i början av 
tiotalet. Upphovsmännen borde annars väcka 
större intresse: Kyrkan ritades 1905-10 av 
Ferdinand Boberg. Den inre dekoren av fres
ker och mosaiker stod Olle Hjortzberg, Filip 
Månsson och Oscar Brandtberg för, medan 
Carl Milles arbetade med den skulpturala ut
smyckningen. 

Boberg som bara ritat två mindre märkliga 
kyrkor tidigare, tillhörde heller inte skaran av 
kyrkoarkitekter kring sekelskiftet där nygotik, 
jugend och gryende nationalromantik smälte 
samman i en rad märkliga övergångsverk. Bo
berg slog igenom på nittiotalet med sina fanta
sifulla paviljonger på Stockholmsutställningen 
1897. Efter sekelskiftet skulle han mest syssla 
med profan arkitektur. Han tillhörde som ar
kitekt en mellangeneration som förde fram 
mycket av de internationella drag som koin att 
gå under samlingsnamnet jugend. Hans ele
ganta byggnader innebar en första biytning 
med den i sig förnämliga stileklekticism, som 
nådde sin höjdpunkt under Helgo Zettervalls 
tid i slutet av artonhundratalet. 

Liksom sin samtida arkitekten Gustaf Wick-
man, var Boberg inte angelägen att "rita en 
kyrka". Det ter sig en smula ironiskt att dessa 
båda arkitekter som inte ville gå i nygotikens 
ledband skulle komma att skapa två av Sve
riges märkligaste kyrkor. Wickmans stora trä
kyrka i Kiruna, som förvisso är "eine Reise 
wert", ligger dock sämre till än Bobergs ska
pelse utanför Stockholm. Båda tillhör den 
svenska nationalromantikens första skede där 
jugend ännu formar de nationella förebilder
na. 

Utvändigt ter sig Uppenbarelsekyrkan i dess 
slutliga form som en släkting till Stadshuset av 
Ragnar Östberg, snarare än Engdbrektskyr-
kan. På samma sätt som i Östbergs paradbygge 
byttes granit i murverket ut mot mörkbrunt 
poröst tegel, sedan det maskinslagna blivit 
motbjudande genom sin hårda yta. Koncep
tionen för tankarna till Mälardalens tegelarki
tektur även om några bestämda förebilder 
inte kan utpekas. En koroktogon av denna typ 
får man gå ända till Trondheims domkyrka för 
att finna. Boberg har på samma sätt som de 
andra nationalreimantikerna associativt vävt 
samman sinsemellan främmande motiv och 
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skapat en ny helhet efter skulpturala föreställ
ningar. Bara de tunga huvarna på tornet och 
koret är ännu utpräglat jugendmässiga. Skå-
desida är baksidan mot Neglingeviken, som ut
gör en lika välkomponerad som ståtlig natio-
nalromantisk tegelfantasi. 

Om den slutna och sparsamt utsmyckade 
exteriören faller in i den allmänna konst
utvecklingen, gäller motsatsen om kyrkorum
met, eller snarare dess dekor som i vissa parti
er för uttrycket horror vacui i tankarna. Både 
vad gäller bildinnehåll och utförande framstår 
rummet som något unikt i svensk kyrkobygg
nadskonst. Här är den kvardröjande jugend-
andan mera påtaglig. Färg- och materialprak-
ten gör det i sig enkla rummet lill något av ett 
svenskt Capella Palatina, trots att det mesta 
som besökaren uppfattar som mosaik är ut
fört i putsmåleri. Kerstin Östs analyser av 
denna för svenska förhållanden heterogena 
utsmyckning och dess rötter i byzantinsk konst 
och sekelskiftets olika konstströmningar som 
Hjortzberg med sitt receptiva ingenium tagit 
till sig, hör till bokens mest förtjänstfulla kapi
tel. 

Kyrkeirummets ikone^grafi får sitt särskilda 
intresse genom de teologiska och konsthisto
riska krafter som knöts till bygget. Namnet 
härrör från Nathan Söderbloms uppenbarel
setanke. På nietzscheanskt maner föreställde 
sig Söderblom Gud uttryckt genom de mänsk
liga snillen som inom den lutherska kyrkan 
motsvarar de katolska helgonen. Johnny 
Roosval, senare ledande konstprofessor, sade 

att han anställts "som ett slags konsthistoriskt 
lexikon, för att ge upplysningar om TRADITIO
NER". 

Så kom det sig att absidmuren pryddes med 
andliga övermänniskor som Augustinus och 
Birgitta, Martin Luther och, sist, Gustav II 
Adolf i gyllene rustning. Milles mäktiga dop
funt i granit utgör en sammanställning av mo
tiv från romansk stenskulptur till en ny, block-
artad helhet. 

Medan Engdbrektskyrkans inre verkar ro
givande, står man i Bobergs kyrkorum i ett 
smyckeskrin med välberäknad ljussättning. 
Just det storslagna och det form- och färgmäs
sigt både tunga och strålande fick, liksom för 
övrigt hela nationalromantiken, sin giftstäm
pel av flera generationer funkisarkitekter för 
vilka blotta namnet Östberg var ett fult ord. 

Färg och form - och bildinnehåll - har 
kommit tillbaka i åttiotalets konst på ett sätt 
som är särskilt tydligt i kyrklig arkitektur. Visst 
var det högmodigt av Knut Wallenberg att 
bygga en gravkyrka åt sig själv, även om han 
skänkte byggnaden till det samhälle han ska
pat. Det unika är att något sådant inte skett i 
Sverige på trehundra år och egentligen bara 
har en enda parallell i Tyresö kyrka, byggd av 
Gabriel Oxenstierna. Resultatet blev ett natio-
nalmonument där konstnärliga och teologiska 
idéer omkring 1910 flöt samman i en av lan
dets få, med internationell måttstock, bety
dande kyrkor. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

Fornvännen 85 (1990) 


