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Recensioner 

Egil Mikkelsen, Fra je ger tit bonde. Utviklingen 
av jordbrukssamfunn i Telemark i stcinalder 
og bronsealder. Universitetets Oldsaksamling 
Skrifter, Ny rekke nr. 11. Oslo 1989, 441 s. 
137 fig. ISBN 82-7181-079-0. 

Introduktionen av jordbrukarsamhället och 
dess relation till fångstbaserade kulturformer 
är ett välkänt ämne med en intensifiering av 
diskussionen under de senaste åren. Merpar
ten av intresset har dock berört Sydskandi
navien varför Mikkelsens avhandling här kan 
ses som ett givande bidrag från ett område 
som inte blivit förmål för en lika omfattande 
behandling. 

Ett avhandlingsarbete är en flerårig, van
ligtvis mångårig, process och forskarsamhället 
som omger och påverkar avhandlingsförfatta
ren hinner under dessa år att förändra såväl 
faktaläget som teoribyggandet. Detta är ett 
faktum som egentligen är en självklarhet men 
som i flertalet avhandlingar inte omnämnes. 
Det finns forskare som håller fast vid sin ur
sprungliga linje men ett zick-zackande i en 
föränderlig djungel av teorier och fakta är 
trots allt det vanligaste. Att redovisa ett sådant 
skeende uppfattas av vissa som ett uttryck för 
obcslutsamhet och man försöker därför att 
dölja detta på olika sätt. Däri ligger en vida 
spridd dubbelmoral. I ett avhandlingsarbete 
som i många fall tar upp emot ett årtionde 
sker j u betydande förändringar inte bara av 
forskningsläget utan också av forskarens in
ställning till sin omvärld. Medvetet eller 
omedvetet påverkar det senare i högsta grad 
avhandlingens utformning. 

I likhet med de flesta avhandlingsarbeten är 
Mikkelsens resultatet av ett flerårigt forsk
ningsprojekt. När det gäller denna avhandling 
får dock utvecklingstiden uppfattas som ex
tremt lång, då merparten genomfördes och 
färdigställdes under tiden 1973-1977 medan 
publiceringen fick dröja mer än tio år. Detta 
har på ett olyckligt sätt påverkat arbetet så att 

de senaste årens forskning endast sporadiskt 
finns redovisad och inte är relaterad till de 
resultat som analyserna av undersökningsom
rådet givit. Den aktualitet som publikationen 
skulle ha haft går därför delvis förlorad. Hade 
arbetet publicerats kort efter 1977 hade det 
uppfattats som ett mycket viktigt inlägg i 
forskningsdebatten. Hade Mikkelsen före pub
liceringen utfört vissa kompletterande bear
betningar av redan framtagna resultat skulle 
detta ha bidragit till att väsentligt höja arbe
tets betydelse i dagens feirskarvärld. 

Som undertiteln anger berör avhandlingen ut
vecklingen under sten- och bronsålder i Tele
mark i södra Norge. Basen är en tvärveten
skaplig studie med främst bidrag av kvartär
geologi men även keramikanalys har utnytt
jats . 

Undersökningsområdet berörs av flera 
såväl geologiska som klimatologiska regioner 
varför Mikkelsen indelar det i fyra ekologiska 
zoner: kustområdet, fjordbygden, inlandets 
skogseimråden samt fjällområdet. 

Underlaget för studien är boplatser och lös-
fynd. Redogörelsen för när, var och hur stu
diematerialet har inkennmit till antikvarisk 
myndighet är därför av stort intresse. En dis
kussion om materialets representativitet ut
ifrån antikvarisk aktivitet, nyodling samt ex
ploatering, främst i form av vattendragsregle
ringar, vad avser olika artefaktgrupper och 
olika zoner underlättar på ett föredömligt sätt 
genomläsningen. 

Mesolitikum inledes, liksom de andra tidsfa-
serna, med en redogörelse för fyndförhållan-
dena i de olika zonerna. Mikkelsen genomför 
en tredelning i en Fosna- och en Nostvedfas 
samt i en keirtvarig, avslutande fas med spån
pilspetsar av A-typ, tvärpilar och eneggade 
pilar. 

Därefter uppställs olika hypoteser avseende 
tillpassning för bebyggelsen med olika utnytt
jande av området. Testningen baseras främst 
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på sammansättningen av och tillgången på rå
material. Mikkelsen framlägger därvid model
ler för hur områden kunde utnyttjas säsemgvis 
vid kusten respektive i inlandet, varvid något 
avvikande strategier tillämpades av olika grup
per för att tillåta samexistens. 

Äldre neolitikum indelas i en äldre och en 
yngre trattbägarkultur där den senare inleds i 
MN III. Vad avser den äldsta trattbägarkultu
ren läggs vikt vid dess relation till senmesoliti-
kum. Mikkelsen utgår från en neolitiserings-
process där ökande ekoleigiska förändringar 
skapar ett befolkningstryck vilket nödvändig
gör introduktionen av nya tekniska och eko
nomiska element. Utifrån lösfyndens sprid
ning synes bebyggelsen minska inom kustom
rådet i samband med sen trattbägarkultur. 

Den kvartärbiologiska insatsen i projektet 
är mycket impemerande. Hela 18 provpunkter 
är analyserade i sin helhet eich dessa komplet
teras med ytterligare 10 preivpunkter i Tele
mark där pollenanalys utförts utanför det ak
tuella projektet! Genom radiometriska date
ringar har man försökt att fastställa den äldsta 
introduktionen av odling och boskapsskötsel. 
Utifrån preivpunkterna har spridningen av 
neolitiska artefakter beaktats. Indikationsun
derlaget fiir att spåra den neolitiska ekono
mins introduktion varierar. Vanligtvis baseras 
den på uppträdande av Plantago lanceolata. En 
intressant utgångspunkt är beräkning av halva 
PmM,spollen som ett resultat av mekanisk ska
da i samband med markerosion. 

Boskapsskötsel anses vara introducerad i en 
förhållandevis tidig del av neolitisk tid (TNC) 
vid kusten och i fjordområdet. Under tidigt 
mellanneeilitikum är boskapsskötsel påvisad 
inom samtliga zoner. En förhållandevis god 
överensstämmelse kan beläggas mellan indika
tionerna i pollendiagrammen och spridningen 
av neeilitiska fynd. 

Av stort intresse vid resonemanget om bo
skapsskötseln är att Mikkelsen ingående beak
tar valet av lämpliga betesmarker för olika 
tamdjur med utgångspunkt från förutsättning 
för utedrift under hela året i form av jordar
ter, topografi, snödjup och behov av tillskott. 
Relationen jakt—jordbruk är också ett primärt 
problem då materialet både vid kusten och 
fjället är betydande. Även här provas olika 

tillpassningsmodeller, såväl mera lokalt bund
na som former med utnyttjande av ett par 
olika zoner. I den förra tillpassningsstrategin 
kan en högre social integrationsnivå — ett 
stamsamhälle - ha existerat. En stabilisering 
vad avser resursutnyttjandet under trattbä
garkultur postuleras. 

Man kan notera att trattbägarkultur uppfat
tas som en klart påvisbar kulturform medan 
de eimnäninanden som göres av gropkeramisk 
kultur alltid uppträder inom citationstecken. 
Mikkelsen avvisar således den gropkeramiska 
kulturen som en urskiljbar företeelse. 

Stridsyxekulturen omfattar nästa fas. En 
tydlig ökning av fyndmaterialet kan spåras 
med beaktande av fasens korta existenstid. 
Beiskapsskötseln får en iikad spridning eich i 
slutfasen uppträder därtill sporadiska indika
tioner för odling. Dock kvarstår betydande 
fångstaktivitet. Keintinuitetspreiblematiken, 
speciellt vad avser utnyttjandet av de olika 
zonerna, kommer också upp till behandling. 
Aktiviteterna i fjällområdet skulle därvid 
minska något. 

Senneolitikum och bronsålder behandlas 
som en enda fas - som omfattar 1850 år! I 
vissa analyser göres dock en tredelning i sen-
neolitikum, äldre samt yngre bronsålder. Det 
är i denna fas som odling av både korn och 
vete sprids över betydande områden. Brons 
uppträder från äldre bronsålder ined en tydlig 
koncentration till fjordbygden. Denna metall 
uppfattas som uttryck för en markerad hierar
kisk struktur med hövdingdömen. I förhållan
de till det betydande antalet fynd av vissa före-
målstyper under denna tid, kan författarens 
ambitioner till analyser uppfattas som mindre 
än vad avser de föregående faserna. 

Det vidgade artefakt- och ekofaktmaterialet 
gör det möjligt att genomföra en mera ingå
ende analys av bl. a. förhållandet mellan bo
skapsskötsel och odling. Den senare uppträ
der i samband med gynnsamma klimatologiska 
förhållande. Detta har medfört att odling inte 
förekommer i kustzonen förrän under yngre 
bronsålder. 

Vad avser studiet av aktiviteterna i fjälltrak
terna föreligger betydande problem med da
tering av artefakterna inom denna långa fas. 
Här postuleras en jakt för att få skinn och 
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pälsverk med en direkt anknytning till dessa 
varors betydelse för metallimporten. Även sä
terdrift kan ha uppträtt liksom förekomst av 
permanent gårdsbebyggelse ända upp i fjäll
området. 

Vid en översiktlig genomgång av avhandling
ens struktur kan inledningen uppfattas som 
väl koncentrerad. Det vore önskvärt med litet 
mer information om Telemarksprojektet. Ef
tersom det genomförts som ett i högsta grad 
tvärvetenskapligt projekt med en omfattande 
forskningsinsats av kvartärbiologisk natur 
borde en mera ingående redovisning av ar
betsprocessen inom projektet vara önskvärd 
och lärorik för dem som planerar eller genom
för liknande forskningsinsatser. 

Man saknar en avslutande sammanfattning. 
Den iakttagna dynamiken i bebyggelsen och 
resursutnyttjandet borde redovisas i ett av
slutningsperspektiv. Denna brist uppväges 
dock mer än väl av de sammanfattningar som 
förekommer ytterst strategiskt i förhållande 
till längre resonemang och tester. Det gör 
avhandlingen lättläst. 

Naturligtvis är det enklast att följa admini
strativa gränser för ett undersökningsområde, 
men i detta fall kan ifrågasättas om det verkli
gen var lämpligt att ta med hela Telemark? 
Vore det inte bättre att ta med de områden 
som berörs av vattendragens avvattningsom-
råde. Man kunde ha uteslutit vissa västliga 
prestegjeld (Fyresdal och Nissedal) med en 
avrinning mot Aust-Agder fylke. Dessa blir 
också styvmoderligt behandlade i avhandling
en. 

I behandlingen av exempelvis anpassnings
strategin under mesolitikum uppstår en något 
märklig situation då Telemarks fjällområden 
behandlas utan beaktande av kustzonen i Ro
galand norr därom som ligger betydligt närm
re än den för Telemark. Exempelvis är boplat
serna i Vinje belägna ca 50 km från fjordarna i 
Rogaland men dubbelt så långt från samma 
område i Telemark. 

Delvis kan zonuppdelningen också ifråga
sättas. Det borde ha funnits en viss dynamik i 
zonuppdelningen med avseende på tidsper
spektivet. Vissa delar av fjordbygden (Heddal-
Holla) är på grund av landhöjningen egentli

gen inte någon fjordbygd under största delen 
av bronsåldern. 

En viktig aspekt på hur fyndmaterialct kan 
utnyttjas berör frågan vad det egentligen re
presenterar. Detta är speciellt viktigt då fynd
materialet oftast är antalsmässigt mycket be
gränsat. Representativitetsproblematiken vad 
avser främst yxorna kan uppfattas som ett 
centralt tema i avhandlingen. 

Man kan fråga sig om det verkligen är så 
enkelt att genomföra en yxtypologi som Mik
kelsen vill låta det framstå. Knappast. Vissa 
yxformer skulle lika väl kunna hamna i den 
sena trattbägarfasen som i stridsyxefasen. 
Bl.a. menar sig undertecknad, efter viss ge
nomgång av materialet, ifrågasätta fästillhö
righeten för flera av de arbetsyxor som inlem
mats i stridsyxefasen. Det antalsmässigt be
gränsade materialet medför att en omtolkning 
av ett litet antal föremål kan medföra en bety
dande förändring både vad avser bebyggelse
intensiteten faserna emellan som mellan zo
nerna. Hur hårt skall man i detta samman
hang egentligen stödja sig på sydskandinavisk 
kronologi? Det vore önskvärt med flera test
ningar av detta problem utifrån sydnorska 
förhållanden. 

En annan aspekt av yxstudierna är den in
tressanta relationen mellan lösfunna yxor och 
boplatser. Boplatserna från denna tid har näs
tan samtliga registrerats och undersökts i 
kustzonen eller i fjällen men här förekommer 
mycket få yxor. Dessa uppträder betydligt tä
tare i fjordbygden men här saknas däremot 
boplatser. Som förklaring använder Mikkel
sen flera olika argument bl. a. att stenålders-
be jplatserna skulle ha ödelagts. Nog kan en 
boplats förstöras, som Mikkelsen anför, men 
till skillnad från lämningar från andra delar av 
forntiden har man j u flint- och stenmaterialet 
bevarat i matjorden. 

Den alternativa förklaringen att boplatser
na skulle vara av begränsad omfattning och 
därvid svåra att registrera är den mest plausib-
la. Men man har i andra delar av Telemark 
hittat mesolitiska boplatser som oftast är svå
rare att identifiera än neolitiska. Detta intres
santa förhållande skulle kunna analyseras med 
hjälp av målinriktad inventering som tydligen 
inte utförts i någon större omfattning. 
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Man kommer oundvikligt in på frågan vad 
de lösfunna föremålen, främst yxorna, egent
ligen representerar. Är det så säkert att man 
utan vidare kan se en sammankoppling mellan 
lösfynden och jordbruket som Mikkelsen an
för? I exempelvis den västra delen av under
sökningsområdet finns det indicier för ett re
lativt tidigt jordbruk men lösfynd är fåtaliga. 

Ett annat exempel avser spridningen i 
.stridsyxefasen för stridsyxorna i förhållande 
till arbetsyxor. Vad representerar de egentli
gen? Merparten av arbetsyxorna är belägna 
ineim områden som ännu idag uppfattas som 
goda åkermarker. Däremot uppträder unge
fär hälften av stridsyxorna inom marginella 
områden. Just ett sådant förhållande blir av 
stor betydelse för studiet av samhällsorganisa
tionen då Mikkelsen använder stridsyxorna 
för studiet av social integration. 

Ovanstående resonemang och frågeställ
ningar kan stå som exempel på några av de 
funderingar som Mikkelsens arbete genere
rar. Att en studie leder fram till lika många 
eller fler frågor än den besvarar, uppfattar 
undertecknad som något positivt. Boken är 
lättläst och resonemangen välfiirmulerade 
och lätta att följa och därtill grundade på en 
rad analysresultat. Som ett tvärvetenskapligt 
arbete är den, sett ur ett sydskandinaviskt per
spektiv, mycket omfattande. Synd bara att det 
relaterar till en forskningssituatiem som var 
aktuell för mer än tio år sedan! 

Lars Larsson 
Arkeologiska institutionen 

Krafts torg 1, S-223 50 Lund 

Erik Schia (red.). De arkecdogiske utgravninger i 
Gamlehyen, Oslo. Bind 3, "Söndre felt". Strati
grafi, bebyggelserester og daterende funn
grupper. Övre En ik 1987. 496 s. ISBN 82-
90359-36-5. 

Det finns, tyvärr, ingen proportion mellan det 
stora antalet stadsgrävningar som gjorts i Nor
den under de senaste decennierna och publi
cerade undersökningar. Man kan fundera 
över orsakerna. De kan vara av rent praktisk 
natur. De många grävningarna har inte gett 
den tid som krävs för att arkeologerna också 

skall hinna med bearbetningar av undersök
ningarna. Materialen har varit så stora att det 
krävs mycket tid att tränga in i dessa. De stora 
materialen har kanske också medverkat till nå
gon form av psykologisk barriär. Uppgifterna 
har känts övermäktiga. 

Men det har också rått en tveksamhet hur 
redovisningen skall göras, vilka frågeställning
ar och i konsekvens härmed vad som kan vara 
värt att redovisa. Det har inte funnits riktigt 
bra förebilder hur man skall på ett tydligt och 
klart sätt förmedla komplicerade lagerföljder 
och lagerbilder. Det kanske har funnits en 
vetenskaplig osäkerhet vad egentligen dessa 
bearbetningar skall tjäna till. Man har sett på 
det förflutnas ibland mycket stora fyndredo-
visningar och förskräckts därav. Det är ju inte 
det vi vill kasta bort vår korta arkeologiska tid 
på, har man måhända tänkt. 

Men oavsett vilka orsakerna än kan vara att 
så litet publicerats, står vi alla fall med ett 
mycket steirt arkeologiskt material, som är 
svåråtkomligt därför att det inte retts upp och 
bearbetats på ett sätt som gör det mera till
gängligt. Det innebär också att det stadsarke
ologiska materialet fortfarande inte kan spela 
den roll i den medeltida forskningen det skul
le kunna giira om det hade gjorts mer tillgäng
ligt. 

I Sverige har Kulturen i Lund redovisat de 
viktigaste undersökningarna i ett antal publi
kationer. (T. ex. R. Blomqvist - A. W. Mår
tensson, Thule grävningen 1961. Archaeologi
ca Lundensia II. Lund 1963 och A. W. Mår
tensson (red.), Uppgrävt förflutet för PKbanken i 
Lund. En investering i arkeologi. Archaeologica 
Lundensia VII. Lund 1976.) De är viktiga för 
meddtidsarkeologin men de är inte gjorda i 
den formen att de utan vidare kan föras in i en 
jämförande diskussion om t. ex. hustyper, 
huskonstruktioner, andra anläggningars art, 
fyndspridning etc. Beiken om Helgeands-
holmsgrävningarna kan sägas vara av liknande 
karaktär. (G. Dahlbäck (red.), Helgeandsholmen 
1000 år i Stockholms ström. Monografier utg. av 
Stockholms kommun 48. Stockholm 1982.) 
Det gäller om dessa skrifter att huvudsyftet 
med dem är att de även för den oinitierade 
skall berätta om grävningens huvudresultat. 
Som sådana är de värdefulla och oersättliga. 
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Men vi har definitivt ett ansvar att ställa i 
varje fall de viktigaste grävningarna till både 
de inhemska och utländska medeltidsforskar
nas förfogande i bearbetad form. För ämnets 
utveckling och for fördjupningen av forsk
ningen kring den tidiga urbaniseringen är det
ta mycket viktigt. 

Går det att göra och i så fall hur? Om man 
skall svara på den frågan måste man tänka 
igeneim hela undersökningsprocessen. Nästan 
alla våra undersökningar är exploateringsun
dersökningar och betalas av exploatören. Ar
betet är därmed finansierat t . o .m. rapport
skrivningen. Det har diskuterats på flera håll 
om man inte skulle kunna slopa rapporten i 
sin traditionella form och i stället se till att 
originalmaterialet från grävningarna får en 
sådan form och hålls tillgängligt på ett sådant 
sätt att andra forskare kan komma åt materia
let och lätt eirientera sig i det. I gengäld skulle 
man i varje fall i ett första steg kunna utnyttja 
rapport pengarna till att skapa en bearbetning 
genom att organisera materialet på ett för 
feirskningen relevant sätt med koncentration 
på presentation av översikter, konstruktioner 
och en grov fyndredovisning. Det kanske skul
le vara nog i flera fall. När det gäller nyckel
grävningar får man söka medel för fördjupan
de geneimgångar och för mer avancerade ve
tenskapliga diskussioner. Men det viktiga är 
då att basen är lagd. Det behöver då ingalun
da vara så att rapporterna behöver göras efter 
mall. Undersökningarnas inriktning och resul
tat måste j u också få styra presentationen. 

Men ibland skadar det inte med goda före
bilder. Det verkar som vi i dag skall gå lill 
Norge för att få inspiration. I flera städer 
pågår det publiceringsprojekt av stort intres
se: Bergen, Trondheim och Oslo. Det är just 
nu ett av banden i Oslo-serien som föranleder 
dessa reflexioner. Jag tänker inte göra någon 
regelrätt recension av boken. Därtill skulle 
fordras en närläsning som inte varit möjlig 
men den ger anledning till funderingar bl. a. 
om redeivisningssättet som en förebild. 

Merparten av redovisningen innehåller en 
genomgång av bebyggelselager efter bebyg
gelselager. För varje lager beskrivs stratigra
fiska förhållanden, bebyggelserester, diskute
ras dateringar och avslutas med en analyse

rande sammanfattning. Varje fas har komplet
terats med en plan över bebyggelselämningar
na, brandlager, gödsel och myntfynd. Därtill 
har på planen i annan färg gjorts tolkningar av 
bebyggelsens avgränsningar. Allt detta sam
mantaget gör att för läsaren blir det mycket 
lätt att orientera sig. Till detta kommer också 
försöken att sammanställa och lägga ut hela 
bebyggelseplanen och rekonstruera bebyggel
sen under olika perioder. På detta sätt får 
man en mycket tydlig och intressant översikt 
över de förändringar som sker över tiden. 
(Erik Schia har ju f ö. behandlat detta i upp
satsen Reconstructing Townyards on the Peri
phery of the European Urban Culture. Norwe
gian Archaeological Review 1987, s. 81—96.) 

Bokens senare del innehåller en bearbet
ning av fyndmaterialet på ett mycket systema
tiskt och kompetent sätt. 

Kan då denna bok vara ett exempel på hur 
stadsundersökningar skall redovisas? Jag tror 
definitivt detta. Det är, tror jag, möjligt att 
använda bokens redovisningssätt även om 
man inte går så djupt som Osloförfattarna 
gör. Man kan kanske finna redovisningsnivå
er, som kan användas mera generellt, medan 
man i vissa särskilt viktiga fall väljer en mera 
djupgående bearbetning. Grunden för hela 
framställningen blir bebyggelsestrukturen or
ganiserad i en kroneilogisk teilkning. 

Vad jag förstått finns det utsikter att detta 
kommer att prövas framöver även i Sverige. 
Ett sådant försök föreligger i en rapport från 
Nyköping av Carolina Andersson, Ann Mari 
Hållans och Boje Persson, alla från Raä:s 
undersökningsverksamhet. För stadsarkeolo
gins del och för dem som bestämmer om eko-
nomin hoppas jag att detta blir ett incitament 
alt på allvar ta upp frågan om vad vi kan göra 
för att klara bearbetningsnivån för stadsgräv
ningarna. Att vi här har ett stort ansvar är 
uppenbart . Det är få länder det finns ett så 
stort stadsarkeologiskt material i seim i Sve
rige. Även i europeiskt perspektiv har vi såle
des ett ansvar. Mönstren kan vi med fördel 
hämta från Norge. 

Hans Andersson 
Lunds universitets historiska museum 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 
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Norbert Zieling, Studien zu germanischen Schil
den der Spätlaténe- und der römischen Kaiserzeit 
im freien Germanien. BAR International Series 
505 i-iii. Oxford 1989. 1065 s. ISBN 0-
86054-646-2. Pris £65 . - . 

Zielings arbete om materialet av sköldar från 
det fria Germanien upptar inte mindre än tre 
volymer i den internationella BAR-serien. 
Även om texten i den skrivmaskinsmässigt 
enkla teknik som utmärker BAR-volymerna 
lätt sväller ut över många sidor omfattar de 
tre böckerna ett mycket stort material. Det är 
sådant som är känt genom publikationer men 
det framlägges nu samlat och bearbetat. Se
dan Martin Jahn år 1916 gav ut sitt standard
verk om germanernas beväpning har materia
let inte oväntat vuxit betydligt och detta mo
tiverar en ny bearbetning. Sköldarna och 
delar av sköldar kan räknas i tusental. Till 
skillnad från Jahn som behandlade yngre ro
merskjärnålder mycket summariskt får man i 
Zielings arbete inventering och bearbetning 
även av fynden från detta tidsavsnitt. Författa
ren följer upp fynden genom hela romersk 
järnålder. 

En annan skillnad mellan de två arbetena 
ligger i materialavgränsningen. Jahn diskute
rade beväpningen i dess helhet medan Zieling 
begränsar sig till sköldar och delar av sköldar. 

Mängden av material har tvingat Zieling att 
endast arbeta med publicerat material. Han 
har inte haft möjlighet att inventera samlingar 
i museerna och kan därför inte ta ställning till 
sådana fynd som inte är utförligt beskrivna 
eller avbildade. Författaren är medveten om 
de brister i materialbilden som hans arbetsme
tod har medfört. Till detta kommer svårighe
ten att i det omfattande och spridda materia
let giira kronologiska avgränsningar samt av
gränsningar mellan germanskt, keltiskt och 
romerskt material. Han tar med fynd även 
från randområden och från områden utanför 
det fria Germanien såsom Sovjetunionen, Ju
goslavien, Ungern, Rumänien etc. 

Mängden av material har vidare bidragit till 
att författaren tagit till sin hjälp dataprogram 
där inte endast ett antal betydelsefulla egen
skaper hos föremålen kunde införas utan även 
koordinater för framställning av utbrednings

kartor. Detta har varit till stor hjälp. 
Begränsningen till sköldarna är både en 

styrka och en svaghet. Den ger möjlighet till 
en intensivare bearbetning. Avgränsningen 
till publicerat och avbildat material förhindrar 
emellertid att intensivbearbetningen genom
föres fullt ut. Men svagheten i den upplägg
ning arbetet fått är i första hand att man 
förlorar helhetssynen på problemet beväp
ning. 

Zieling försöker emellertid att analysera 
även sådana aspekter. Ett avsnitt behandlar 
vapenkombination och social indelning. Han 
försöker därvid att utnyttja H. Steuers arbete 
från 1970 och dess frågeställningar. Men 
underlaget för en diskussion av detta slag är 
smalt och den kan egentligen inte föras med 
utgångspunkt endast från sköldarna. Författa
ren är medveten om detta och inskränker sig 
till att teckna några frågeställningar och anfö
ra materialets bristande bärkraft för mera vitt
gående analyser av sociala förhållanden. Det 
skall tilläggas att den intensiva bearbetningen 
av vapenmaterial bl. a. från de stora mossfyn
den tillfört inte bara materialteknisk kunskap 
utan även kunskap om sociala förhållanden. 
Där finns aspekter som skulle kunna utnyttjas. 

Typindelning och terminologi är en av arbe
tets viktigaste uppgifter. Författaren har för
sökt få ett fast grepp om materialet. Huvud
indelningen markeras med stora bokstäver — 
A, B, o. s. v. — medan underavdelningar och 
varianter betecknas med små och med siffror i 
olika kombinationer. Systemet har gjorts böj
ligt så att det vid behov kan utbyggas. Det 
förefaller att vara ett praktiskt och användbart 
system. De termer som används för beskriv
ningen är i stort sett traditionella. Det skall 
emellertid framhållas att termen "Dach" för 
sköldbucklans överdel verkar främmande och 
inte passar särskilt väl till termerna på övriga 
delar av bucklorna. Man borde kunna finna 
en term som bättre svarar mot det engelska 
"cap" . 

Konstruktion och tillverkning är ett viktigt 
problemområde i arbetet. Det är många bety
delsefulla synpunkter och detaljer som kom
mer fram i det sammanhanget. Begränsning
en till publicerat material är emellertid pro
blematisk. Bristen på självsyn gör sig gällande. 
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Just konstruktionsdetaljer är ofta så varierade 
att en noggrann genomgång är nödvändig. 
Enligt min uppfattning är självsynen en viktig 
förutsättning för bedömning av tillverkning
en. 

Svårigheten att överblicka det stora materi
alet är märkbar. Ett exempel är den konstruk
tionsdetalj senn innebär målningen av sköldar
na, så betydelsefull fiir bedömning av deras 
ursprungliga utseende och deras roll i beväp-
ningen. 

Det finns arkeologiska och litterära belägg 
för att germanernas sköldar åtminstone i vissa 
fall var överdragna med läder men det är osä
kert i vilken utsträckning det var genomfört. 
Det organiska materialet är i allmänhet borta. 
Även målning har uppmärksammats i begrän
sad utsträckning. Zieling ägnar etl särskilt ka
pitel åt målningen seim han lägger stor vikt 
vid. Men hans uppgifter är i detta avseende 
ofullständiga. Han känner endast 6 gravfynd 
med målade sköldar: Slusegård (2), Svennum 
och Baunegård från Danmark, Backhagen 
från Gotland och Bo från Norge. Han anger 
vidare att endast ett fynd är analyserat och 
hänvisar till A. M. Rosenqvists analys av fyn
det från B0. Han har därvid förbisett de tre 
fynden från Simrisgravfältet (gravarna 41 , 54 
och 88). De två sistnämnda har han med hän
visning till Simrispublikatiemen dock med i sin 
fyndförteckning men nämner ej målningen. 
Han bar förbisett Appendix II och det text
ställe i Simrisboken som tar upp målningen. 
Appendix II är en rapport över analysen av 
färgen (röd och blå) från skölden i grav 41 . 
Det är av särskilt intresse då det förekommer 
både röd och blå färg på samma föremål. 
Analysen visar att det är cinnober resp. mine-
ralblått. Det är alltså samma typ av röd färg 
som konstaterats av Rosenqvist för skölden 
från Bo. Hela komplexet av målade sköldar 
har för övrigt behandlats utförligt av Capelle i 
en uppsats 1986. 

Målningen är en konstruktionsdetalj som 
väcker intresse därför att den troligen spelat 
roll för system och grupperingar. En annan 
viktig aspekt på kemstruktionen gäller de 
sköldar som inte har sköldbucklor av metall 
utan av organiskt material. Materialet av såda
na är självfallet svårt att inventera. Skölden i 

grav 41 från Simris saknar sköldbuckla av me
tall. Fyndet har inte kommit med i Zielings 
publikation trots att det i graven förekom en 
sköldkant av brons och dessutom den nämnda 
målningen. 

Dessa exempel från för mig välkänt material 
pekar på luckor i förteckningar eich diskus
sion. Det kan finnas flera. Ett problem är att 
fyndmaterialct ständigt växer vilket försvårar 
frekvensanalyserna. Två sköldbucklor har ex
empelvis hittats i anläggningar i Smedstorp, 
Smedstorp sn, i sydöstra Skåne i samband 
med rekognosceringsgrävningar i områden i 
närheten av Gårdlösaboplatsen. Eftersom ma
terialet ständigt växer kan man utgå ifrån att 
det fiir Zieling okända ej är obetydligt. Det 
skall dock betonas att han klart har redogjort 
fiir sina begränsningar i materialet, begräns
ningar som han anser vara nödvändiga för 
undersökningens genomförande, 

Till arbetet fogas ett stort antal kartor där 
fyndplatserna i katalogen kan lokaliseras. 
Planscher över typer av sköldbucklor, hand
tag, sköldkanter och andra beslag såsom nitar 
linns i tydligt utförande. Kronologiska sche
man sammanfattar resultatet av bearbetning
en. Litteraturförteckningen är utförlig liksom 
forskningshistoriken som ger en god överblick 
över problemområdet. Ämnet är stort och 
svårt att helt behärska. Trots de kritiska syn
punkter som framförts skall det betonas atl 
arbetet förmedlar en mängd informadon och 
blir ett nyttigt redskap för forskningen. 
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0kommeumshoka - identitet, 0kologi, deltakel.se. 
Red. John Aage Gjestrum & Marc Maure. 
Norsk ICOM, Tromsö Museum, Tromsö 
1988. 192 s. ISBN 82 90002 60 2. 

För en tämligen utanför den museala världen 
placerad universitetsarkeolog består den 
svenska museidebatten av Nordiska museets 
organisations- och chefsbekymmer, ett musei-
land eller Nobelmuseum som en kommersiell 
turistsatsning i Stockholm, Västerbottens 
museums på sin tid föredömliga utställnings
teknik och Gundula Adolfssons bok om "Män
niska och objekt i smyckeskrin". 0komuseums-
boka avser att bryta linjen i denna diskussion. I 
stället för att fråga hur en stor publik skall fås 
att se på rätt sorts utställningar, så frågar den 
vem som gör utställningarna och med vilket 
syfte. Svaret på den förra frågan är ett letande 
efter en museiform för en sakligt riktig, ideo
logiskt lämplig, pedagogiskt tilltalande och at
traktivt presenterad information. Svaret på 
den senare frågan handlar om ett lokalsam
hälle, som vill synas, höras och förändra. 

Personalen på museerna har naturligtvis ge
nom sina facktidskrifter, konferenser och stu
dieresor sedan länge varit förtrogen med eko-
museumstanken. 0komuseumshoka ger nu oss 
andra en möjlighet att se hur tanken växte 
fram ur the New Museology (ett av 1968 års 
många barn) och hur tanken ser ut idag. 

Ett litet stycke ur boken kan få definiera 
begreppet "ekomuseum" - och väcka nyfiken
het, hoppas jag (s. 110); 

"l/écomusée communaulaire" er ferst og fremst et 
lokalsamfunn (communauté) ögen mälselting, nem
lig utviklingen av dette lokalsamfunnet. Videre er 
det en global pedagogikk som tar utgångspunkt i en 
kulturarv og deltakere, som begge tilhorer delle 
lokalsamfunnet. Endelig er det et samvirkesystcm 
for å fremme utviklingen gjennom en lopende pro-
sess av evaluering, kritikk og rettelse. I ekomuse-
umsbegreppet viser ordet "museum" al det dreier 
seg om de virkdige forhold, - lil de ekle lingenes 
språk - mens forstavelsen "eco" viser till human
ekologien. Delte er de dynamiske relasjonene som 
mennesket og samfunnet oppretter med tradi-
sjoner, milje og de endringsprosessene som selles i 
verk när deltakerne er blitt bevisst sitt ansvar. 

museer, som innebär att bil- eller bussturisten 
far runt i landskapet och stannar vid vårdade 
och restaurerade kulturminnen. I 0komuse-
umsboka kallas dessa museer "park-okomuse-
er", medan museerna i citatet kallas "lokal-
samfunns-okomuseer' '. 

Frågan är dock om det inte också i svensk 
museitradition och svenskt kulturliv går att 
leta upp många både äldre och nyare verksam
heter, som kommer den mera radikala ekoinu-
seitanken nära: folkrördsearkiven, hembygds
rörelsen. Landsbygd 90, universitetens cent
rum för kvinnoforskning, bygdespel. Riksut
ställningars uppsökande verksamhet, ABF:s 
Gräv där du står. 

I boken karaktäriseras det gamla museet 
med nyckelorden (s. 124): building, collections, 
experts, public, medan ekomuseet karaktärise
ras med orden: territory heritage, memory, popu
lation. Går det att passa in ett arkeologiskt 
museum i denna museitanke? 

Frågan är egentligen fel från början: Eko
museet bygger på mångfald, inte på specialise
ring; det bygger på en levande tradition och 
kultur, inte på uppgrävda ting. Fornlämnings-
parker som Moesgård och Skånes Djurpark är 
naturligtvis miljö-ekomuseer. Byalags-ekomu-
seer är svårare att förverkliga genom förhisto
rien. De arkeologiska scoutlägren kommer 
kanske nära i de fall, då publikens experi-
mentlust styr och arkeologen inte dirigerar. 

Att inte dirigera är ekomuseets grundtanke. 
Publiken skapar sitt eget museum. Det är där
för en motsägelse, när artikeln i 0komuseums-
boka med rubriken "Utstillingen som vcrktoy 
for dialog og bevisstgjoring" avslutas med en 
bild med bildtexten "Endelig, - publikum 
slippes inn". Det var ju precis tvärtom det 
skulle vara. När utställningen är färdig går 
publiken sin väg. Kanske har jag missförstått 
något. 

0komuseumsboka är en utmaning. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, S-753 10 Uppsala 

I Sverige har ordet "ekomuseum" nog oftast 
kommit att användas för de utvidgade frilufts-
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Stefan Brink, Sockenbildning och sockennamn. 
Studier i äldre territoriell indelning i Norden. 
(Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 
LVIL Studier till en svensk ortnamnsatlas ut
givna av Thorsten Andersson.) Uppsala 1990. 
449 s. ISSN 0065-0897. 

Sit-lan Brinks doktoravhandling Sockenbild
ning och sockennamn kan karakteriseres som et 
loponymisk-samfunnshisiorisk forskningsar-
beid. Siden avhandlingen er lagt fram til for
svar for doktorgraden ved Språkvetenskapliga 
sektionen ved Uppsala universitet, ligger det 
vitenskapelige tyngdepunkt naturlig nok in
nenfor det förste området, sledsnavnförsk-
ningen. 

Avhandlingen er imidlertid utpreget tverr-
vitenskapelig, i större og mindre utstrekning 
basert på kildemateriale, metoder og resulta
ter fra fag som nordisk språkvitenskap, histo
rie, arkeologi, kulturgeografi. Jeg vil her legge 
hovedvekten på de deler av den 450 sider 
länge boken som er av saerskilt interesse for 
arkeologisk forskning, og ellers vise til en mer 
utförlig omtale som vil komme i tidsskriftet 
Namn och Bygd, basert på mitt opposisjons-
innlegg ved doktordisputasen våren 1990. 

Forst et kort riss av avhandlingens innhold 
og resultater: I de to förste hovedkapitlene (2 
og 3) gjennomgår forfatteren kristningen og 
sognedannelsen i Norden. Han gir en översikt 
över forskningsresultater og oppfatninger når 
det gjelder sporsmål som varigheten og forlo-
pet av kristningsprosessen, tidspunktet og 
grunnlaget for sognedannelsen: Var f. eks. 
sognedannelsen tilpasset et eldre administra
tivt, kanskje til og med förkristent, kultisk, 
inndelingssystem? Svarte sognene stort sett til 
naturvokste bygder? Eller var de kirkdige ny-
skapninger? 

I det tredje hovedkapittel (kap. 4) droftes 
selve sogne-navnene, som i tråd med tidligere 
forskning inndeles i primcrre og sekundcere sog-
nenavn, hvorav den siste gruppen, det vil si 
sognenavn av eldre gårds-, by-, bygde-navn 
e>. 1. er den klart dominerende. 

Mot denne mer generdle bakgrunn går så 
forfatteren los på den forskningsmessig mest 
sentrale delen, nemlig kristningen og sogne
dannelsen i et svensk landskap, Hälsingland. 

Her er han i dobbel forstand på bjemmebane. 
Han drofter först landskapet under ett og går 
deretter över til en intensivgransking av hvert 
enkelt av de ca. tretti sogn der. Gjennom en 
noyaktig ordsemantisk og ikke minst navnese-
mantisk analyse av hvert enkelt sognenavn, og 
sett mot en historisk-topografisk bakgrunn, 
s0ker han å klarlegge hva slags lokalitet navnet 
betegnet da det ble tätt i bruk som sognenavn, 
og dermed trenge inn i de lokale samfunnsfor-
holdene da sognedannelsen skjedde. 

Noen viktige hovedresultater av Brinks 
forskningsarbeid er, meget kort antydet, at 
kristningsprosessen i Norden trolig har vaert 
en långvarig, gradvis prosess, i Hälsingland 
f.eks. neppe avsluttet för omkring 1150. I 
deler av Sverige og Norge har sognedannelsen 
trolig kunnet knytte an til eldre territoriell 
inndeling. I andre tilfdler er snarere na-
turvokste bygder grunnlag fiir sognedannel
sen. De fleste sognenavn er nok opphavdige 
gårds- eller (lands-)bynavn, men en större an
del enn vanligvis antatt går tilbake på andre 
navnetyper som bygde- eller tingplassnavn. 
Dette gjelder primaert Hälsingland, men and
re nyere undersökelser som Brink viser til, kan 
tyde på at det også har mer allmenn gyldighet 
for Nord-Skandinavia. I hovedsak svarer dette 
forövrig til min egen oppfatning. 

Spesielt interessant er muligens den relativt 
store gruppen kirkeplassnavn Brink mener å 
finne blant sognenavnene i Hälsingland. Det 
historiske monster han i slike tilfdler ser for 
seg, er at kirken er blitt bygd på eller ved en 
gammel samlingsplass, kanskje en tingplass fra 
förkristen tid. Sognenavnet Hög skulle således 
kunne vise tilbake på en samlingsplass og ting
plass på eller ved den kjempestore grav-
haugen naer kirken. 

Det siste tilfellet viser hvilke spennende 
samfunnshistoriske realiteter studiet av sogne
navnene kan brukes som innfallsport til, og da 
nodvendigvis naert knyttet til bosetningshisto-
rie og arkeologi. I tilfellet Hög viser Stefan 
Brink, åpenbart med geid grunn, til interes
sante paralleller fra Sverige, som Gamla Upp
sala, Högom i Medelpad, fra Norge Alsta-
haug, Sakshaug og Haug i Inntrondelag, Bert-
nem i Namdalen, hvor vi regdmessig finner et 
monster stor gravhaug - förkristent bygde-
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sentrum - kristen kirke (sistnevnte element 
riktignok ikke kjent på Bertnein). 

Etter min mening står vi her ved selve 
kjernen i begrepet kullkontinuitet. For arkeo
loger må disse sammenhengene vaere spesielt 
spennende å gå videre med, slik som de i 
seinere tid er tätt opp av forskere som M. 
Miiller-Wille, P. Rahmqvist og flere. Stefan 
Brinks hypoteser om de samfunnsmessige 
sammenhengene gjor dem ikke mindre spen
nende. 

Arkeologien har ellers vaert trukket inn av 
Brink i förbindelse med et par sentrale pro-
hlc-mstillinger som varigheten av trosskiftet i 
Norden (s. 39—41) og kirkebygningenes vit-
nesbyrd om kristning og sognedanndse i Häl
singland (s. 151—170). Når det gjelder det sis
te, synes jeg feirfatteren på en fin mate har 
greid å ulnytte kirkcarkeologenes (og kunsl-
h is i o rike mes) resultater. På det förste punk
tet skulle jeg derimeit mene det var vesentlig 
mer å få ut av arkeologien enn Brink bar gjort 
i del knäppe kapitlet, på et par sider, seim i alt 
vesentlig er begrenset til en henvisning til 
Anne-Sofie Gräslunds - feirovrig interessante 
— forskningsresultatet'. At det her ligger et 
stort potensiale i det arkeologiske materialet, 
kan det ikke vaere noen tvil om. Jeg tenker da 
på spörsmål senn: Når opphorer gravlegging i 
hedenske former i et gitt område, og hvilke 
slutninger kan man trekke om selve trosskiftet 
av det? Disse sporsmålene provde den norske 
histeirikeren Johan Schreiner seg på alt i 1927 
i beiken Saga og oldfunn, basert net topp på 
registrert arkeologisk materiale. Jeg skulle 
også anta at det ville vaere interessant i denne 
sammenliengen å se kritisk på de eimstridte 
gravfunn fra Vivallen i Härjedalen (fängst-
bonders gräver fra 1000-tallet?). 

Når det d iers gjelder avhandlingens hoved-
resultater, er jeg, som alt antydet, enig i det 
vesentligste. Jeg har nok et inntrykk av at for
fatteren kanskje har presset sin tese om sogne
navn uppstått av kirkeplassnavn (eldre ofte 
tingplassnavn) vel långt. I et tilfelle seim Hög 
nevnt ovenfor, tror jeg helst at navnet var 
gårdsrmvn da sognedannelsen skjedde. I för
bindelse med kristningsprosessen kan det sy
nes som forfatteren legger större vekt på for-
inelle tingvedtak enn hva jeg finner naturlig. 

Forst og fremst var det vel her et sporsmål om 
politisk makibruk. Norsk "landskyld" (s. 15 og 
flere andre steder) betyr ikke "skatt", men 
"årlig leie" ("avråd"). Og det var ikke "ca. 
1250" middelaldersogn i Norge (s. 101 og s. 
114), men ca. 950 (oppgis riktig s. 132). 

Selvsagt er det i en avhandling på 450 sider 
mulig å finne en del feil som disse siste, men 
hovedinntrykket er at vi har å gjore med et 
imponerende forskningsarbeid og en forfatter 
det må kunne stilles store förventninger til i 
tverrvitenskapelig kulturhistorisk forskning i 
framtida. 

f0m Sandnes 
Historisk institutt 

Universitetet i Trondheim 
N-7055 Dragvoll, Norge 

Axel Grandell, Historiska studier i folkliv, han
delsteknik och redovisning. With two artides 
and smnmaries in English. 149 s. Äbo 1989. 
ISBN 951-9498-47-8. 

Ekonomie dr och professor emeritus Axel 
Grandell berättar i boken om karvstockens 
historia, om boddraken m. m. Det är en liten 
faktaspäckad bok med 13 olika artiklar. Två av 
dessa har tidigare publicerats i Fornvännen 
(Helgeandsholmens karvstocksfynd, Fornvän
nen 1984:4 och Kredithandd med tillhjälp av 
karvstock, Fornvännen 1986:2). Anmälaren 
hänvisar läsarna till dessa. Författaren kan sin 
sak och har 1982 publicerat ett arbete om 
Karvstocken. En förbisedd kulturbärare. Den 
forskning som författaren bedrivit sedan dess 
har resulterat i olika artiklar, som publicerats i 
tidskrifter i Finland, Sverige och Norge. Det 
är dessa artiklar som nu samlats till rubricera
de volym. 

Men den handlar inte endast om karv-
steickar. Också den från konsumentsynpunkt 
intressanta företeelsen boddraken behandlas i 
en artikel. Övriga artiklar handlar om s. k. 
skårskrifter (däribland Oghams- och runskrif
ten samt trodskriften, dvs. gärdsgårdsmär
ken), och om fynd av karvstockar från 
Biyggen som vittnar om affärstransaktioner. I 
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en artikel berättas om löneredovisning med 
karvstock och i en annan om en förmanskavd 
från Falu gruva med markering av arbetspres
tationer. Författaren beskriver också en karv
stock från Wikmanshytte bruk, som användes 
för att notera olika grunduppgifter om pro
duktionsprocessen. Artikeln om karvstockar-
na från Billnäs bruk nämner att karvstocks-
kavlar användes för att notera dagsverken och 
som kontrollmedel för åtagna kolleveranser. 
De är de enda bevarade s. k. industrikavlarna i 
Finland. 

En artikel berör Fiskars bruks driftsbokfö
ring i mitten av 1700-talet. Skrivaren på kon
toret fick sifferuppgifter av förmännen ute på 
fältet (vid kolmilor, masugn, smedja, manu
fakturverk, hamn och varuboden) medelst 
karvstocken, som alltså låg till grund för 
drilisbokföringen vid bruket. Grandell fram
håller i en artikel om torparkavlar att 1700-
och 1800-talen var karvstocksepokens mest 
glansfulla period. Nordiska Museet lär äga 
världens största karvstockssamling omfattan
de ca 1 000 stockar. Men artikeln handlar om 
torparkavlar från Pargas i Finland, kavlar som 
nyttjades för att notera olika typer av dagsver
ken medelst kryss och skåror. S. k. vargskalls-
kavlar skildras i en artikel om vargjakt i Pargas 
fordomdags. De användes för att hänga upp 
vargfångstnäten på. I kavlarna ristades årtal 
för att markera varje skall, där kavlen fungera
de som hjälpmedel för skallgången. Av denna 
summariska innehållsredovisning framgår att 
författaren på begränsat utrymme lyck
ats med sitt syfte att redeivisa sina historiska 
studier i folkliv, handelsteknik och redovis
ning. 

Boken inleds emellertid med en intressant, 
sammanfattande översikt på engelska om 
karvsteicken i mänsklighetens historia. Redan 
här nämns att karvstocken använts för en 
mängd olika ändamål. Grandell skiljer mellan 
fyra typer; enkel, delad, tredelad och gaffel-
formad. Varianter av des.sa finns. Den delade 
karvstocken har tydligen spelat den viktigaste 
rollen i stockens historia. Karvstocken skars i 
två delar, vardera med samma utseende, och 
användes i olika affärstransaktiemer mellan två 
parter t. ex. säljare/köpare, kreditgivare/kre-
dittagare, arbetsgivare/anställd. För det mes

ta användes den i kredittransaktioner på den 
tiden, när papper fortfarande var en okänd 
företeelse men användes även senare av icke 
läskunniga personer. Den tredelade karv
stocken nyttjades i situationer där tre parter 
bekräftade eller kontrollerade utfört arbete 
(t. ex. leveranser av träkol till järnverket varvid 
kolaren, fraktföraren och mottagaren var och 
en svarade för sin del av karvstocken). 

Det skulle föra för långt att här referera alla 
intressanta fakta i den engelska översikten. Av 
intresse är dock att Grandell anser att karv
stocken använts av de flesta högre civilisatio
ner. Människan antas redan tidigt ha börjat 
göra märken i trä som en hjälp för minnet 
eller för att kommunicera med andra männi
skor. Det var i det sammanhanget karvstocken 
uppfanns. Uppenbarligen är det äldsta fyndet 
av en karvstock en bronsfigur från Kina, pro
vinsen Shandong. Den föreställer en liggande 
tiger och dateras till ca 200 f. Kr. Tigern var 
för övrigt utställd på Östasiatiska museets ut
ställning Kejsarens Armé, 1984—1985. Figu
ren är delbar utmed sin längd. Varje hälft 
har en guldskrift bestående av 12 tecken. 
Bronstigern användes vid ordergivning. När 
en befälhavare (som hade den ena delen) fick 
den del som var kejsarens, var detta ett bevis 
på att budbäraren var bemyndigad att över
bringa ordern. 

Men egentliga karvstockar var naturligtvis 
tillverkade i trä. Och sådana används enligt 
anmälarens erfarenhet fortfarande i Kina. 
Den som cyklat i Kinas städer och då och då 
behövt parkera sin cykel på någon av de 
inånga parkeringarna kan stöta på karvstock
en. Parkeringsvakten har nämligen en liten 
tudelad karvstock med tecken tvärs över. Cy-
kelparkeraren får en del eich parkeringsvakten 
behåller den andra. Det är sedan mycket lätt 
att verifiera vilken cykel, som tillhör parkera-
ren genom att parkeringsvakten på grund av 
den åter sammanfogade karvstocken, där hack 
och tecken passar ihop, lätt identifierar vilken 
cykel av märket Flygande Duvan (av alla lika
dana i samma svarta färg), som skall hämtas! 

Grandell går grundligt igenom de olika ty
per av karvstocken som fanns och de ändamål 
som de var avsedda för, som redovisningen i 
det föregående något antytt. Karvstockar kun-
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de t. ex. användas för speciella syften, nämli
gen som räknekavlar i samband med uppmät
ning av skörd. Det menar Grandell utifrån 
fyndet av en sådan stock i samband med ut
grävningar av den vikingatida byn Olversum 
vid mynningen av floden Eider i Schleswig. 
Att vikingar använde räknekavlar i samband 
med handel i Ryssland anser Grandell klart 
genom att ordet räkning (tally på engelska) 
översätts med birka på lyska, finska och baltis
ka språken! Det tyder enligt Grandell på att 
endet kan knytas till det vikingatida Birka - en 
intressant tanke! Detta förklarar Grandell 
med att vikingarna på sina resor söderut i 
Ryssland köpte pälsverk som betalades på re-
linresan. Med hjälp av en delad kavle var en 
sådan transaktion möjlig. När detta räk-
nehjälpmedel användes av männen från Birka, 
är det enligt Grandell naturligt att pälssäljarna 
började kalla karvstocken för 'birka'. 

Ordet 'tally' är för övrigt av intresse i annat 
sammanhang, som Grandell framhåller i arti
keln om karvstockarna från Bryggen. Ca 600 
har hittats i samband med de arkeoleigiska 
utgrävningarna där. Många av dessa karv
stockar torde ha använts för kontroll av varor
na under lastning och lossning enligt Gran
dell. En tallyman (räknare) från mottagarsidan 
eich en från fartyget markerade t. ex. med skå
ra i stocken varje enhet som lossades. Fortfa
rande markerar 'tallymen' lastenheter med 
streck vid lossning och lastning, även om mo
derna pennor och papper används. Många 
gånger har jag som ung sjöman fått tjänstgöra 
som tallyman i lastrum för att markera varje 
enhet som lastats eller lossats och sen jämfört 
med koneissement och manifest för att se om 
det stämde eller s. k. svinn förekommit, 'falk
mannens uppgift var och är vaktmannens — 
ele-i finns ofta attraktiva varor som lätt "för
svinner" om övervakningen brister, särskilt i 
asiatiska hamnar! Grandell påvisar att ordet 
'tally' kommer från latinets ord lalea, som be
tyder träpinne. 

Boddraken eich dess funktion förtjänar ock
så några ord. Grandell erinrar om att de gam
la bodarna lon hade en s. k. boddrake 
hängande över disken. Med säkerhet finns 19 
boddrakar bevarade i Norden, varav 13 tillhör 
Nordiska museet. Dessutom har enligt Gran

dell fem boddrakar i miniatyr hittats i fynd
materialet från Bryggen, Daterade till 1250-
1300-talets senare hälft. Vad symboliserade 
då boddraken? Enligt Grandell har den i 
sagor, myteilogi, konst och religion tillskrivits 
inte mindre än tre symbeilvärden: ondskan, 
lyckan och rättvisan. Men när det gäller bod
draken har dess uppgift varit att övervaka, atl 
köpare och säljare vederfars rättvisa. Grandell 
anser all denna tolkning av draken som rätt
visans symbol torde ha sina rötter i fornlida 
högkulturer. Boddraken skulle alltså övervaka 
och garantera, att handelsmannen vägde rätt. 
Varuvägning var en viktig fråga i forna tider! 
Det blev enligt Grandell god köpmannased att 
vägd vara skulle ha en "råga". 

Boddrakens symboliska övervakningsfunk
tion i en tid utan konsumentskydd är från 
konsumentsynpunkt intressant, anser anmäla
ren. Draken påminde beidinnehavaren enn vad 
som var rätt gentemot hans kunder och var ett 
slags symboliskt kundskydd för besökarna. Jag 
kan inte underlåta att nämna några nutida 
liknande symboler om än av annat slag. Idag 
övertygas kunder i vissa butiker i USA enn att 
det är säkert att handla där, då kvalitetsmärket 
CBBB står på dörren, dvs. en signal att buii-
ken tillhör Council of Better Business Bu-
reaus, en näringslivseirganisation som arbetar 
för kvalitet i marknadsföringen. Och i Hong 
Kong gör man klokast i att handla i butiker 
me-el märket HKTA på dörren. Det är Hong 
Kong louiisi Associations märke och visar atl 
butikerna bedöms seriösa och kan förväntas 
ge konsumenterna god service! Anmälaren er
inrar också om att redan sumererna för ca 
drygt 4 000 år sedan skapade ett grundläggan
de konsumentskydd i form av standardiserade 
längd- eich viktmått. Att väga och mäta rätt 
har i alla tider ansetts viktigt eich också blivii 
föremål för lagstiftning. I Pompeji har anmä
laren på stora torget beskådat Mensa Ponde-
raria, nära den hall där konsumenterna köpte 
spannmål på den tid då Pompeji blomstrade. I 
Mensa Pondararia (ett slags antik "kundvåg") 
finns urgröpningar i fällande steirleksordning. 
Här kunde konsumenterna under torgpoli
sens övenakning hälla sin spannmål eller sitt 
mjöl och kontrollmäta att handelsmannen 
hade sålt enligt det rätta måttet. Det skulle 
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inte ha varit möjligt om det inte funnits något 
slags standardiserat mått, med andra ord ett 
konsumentskydd. Boddrakens symboliska 
funktion att övervaka vägningen har således 
en lång tradition! 

Grandeils bok är stimulerande läsning som 
spänner över en mängd företeelser i ämnes-
komplexet folkliv, handelsteknik och redovis
ning. Synd bara att det brustit i korrekturläs
ningen! Flera figurangivelser stämmer inte. 
Figur 3 visar sig vara figur 6 a, figur 18 antag
ligen figur 16b och angivelsen figur 16 är i 
själva verket figur 17. Plötsligt uppträder fi
gur 34 mellan figur 18 och 19. Skönhetsfläck
arna till trots — boken rekommenderas till läs
ning! 

Nils Ringstedt 
Konsumentverket 

Box 503, S-l62 15 Vällingby 

Waldemar Falck, Visby förr i tiden. En kultur
historisk sammanställning i ord och bild. Visby 
1988. 505 s. ISBN 91-85716-51-0. 

Visby var en storstad under medeltiden. Med 
sin höga ringmur, sina många kyrktorn och 
sina stora höga trappgavelshus måste den ha 
gjort ett starkt och mäktigt intryck på dem, 
som närmade sig Gotland från havet. Än idag 
ger Visby ett storartat intryck på den stora 
turistström som årligen väller in över ön un
der sommarmånaderna. Den är en av de bäst 
bevarade medeltidsstäderna i Europa. Detta 
trots att av de sjutton kyrkeir, som en gång 
fanns här, är det bara en enda som står under 
tak eich fortfarande används, nämligen S:ta 
Maria, Domkyrkan. De övriga sexton kyrkor
na har sedan länge förfallit och blivit mer eller 
mindre väl bevarade ruiner, som nu vårdas 
ömt. Den stora ringmuren, som omsluter den 
äldsta stadsdelen är däremot nästan orörd. 
Med sina 12 höga torn och sin över tre kilo
meter långa sträckning utgör den Nordeuro
pas största bevarade medeltida byggnadsverk. 

Det är ingen tvekan om att Visby är värd all 
uppmärksamhet. På senare år har det kommit 
tre betydande böcker, som belyser staden Vis

by ur olika synvinklar: Gunnar Svahnströms 
Visby under 1000 år (1984), Hugo Yrwings 
Visby — Hansestad på Gotland (1986) och nu 
Waldemar Falcks Visby förr i tiden. En kultur
historisk sammanställning i ord och hild. 

Redan i ungdomen började Waldemar 
Falck att samla på gamla bilder från Visby. 
Han har genom åren gjort en mycket betydel
sefull insats genom att undan förstörelsen 
rädda tusentals glasplåtar med Visbymotiv. 
Visby hade, som andra svenska städer, en ska
ra skickliga yrkesfotografer, som väl mest mås
te använda sin tid till porträttfotografering 
för brödfödans skull, men som på "fritid" 
ägnade sig åt att fotografera byggnader, gator 
och torg. 

I Visby är det framför allt en fotograf, som 
under 1800-talets senare hälft kom att få stor 
betydelse genom sin dokumentation både av 
det gamla och det nytillkomna i stadsbilden. 
Hans namn var N. J. August Lagergren 
(1843-1915). Han inledde sin verksamhet re
dan 1865 och hade till en början ateljé vid S:t 
Hansgatan där Hemslöjden nu har sina loka
ler. Lagergren var uppenbarligen intresserad 
främst av stadens äldsta byggnader och tog en 
hel mängd nu mycket värdefulla bilder från 
det gamla Visby. Inom parentes kan sägas att 
han också intresserade sig för de gotländska 
kyrkorna på landsbygden. De äldsta fotografi
erna av både exteriören och interiören brukar 
vara tagna av denne Lagergren, som var en 
skicklig arkitekturfiitograf. 

Lagergren slutade med sin verksamhet om
kring 1900, men då hade han i sin ateljé en 
efterträdare, August Gardsten (1873-1928), 
som även när det gäller den topografiska fo
tograferingen kunde uppta hans mantel. Den
ne Gardsten byggde sig ett hus vid Adelsgatan 
och inredde här en stor ateljé 1916. Han kom 
att spela en stor roll för dokumentationen av 
det tidiga 1900-talets Visby. Gardsten var gift 
med en fotograf, Laura Stenman, som främst 
ägnade sig åt ateljéfotografering. Lagergrens 
och Gardstens stora samling av glasplåtar har 
tyvärr skingrats, men en hel del har återfun
nits och förvaras nu till största delen i Visby 
landsarkiv. 

Waldemar Falck beklagar i bokens inled
ningskapitel att många av de bilder som nu 
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publiceras ej har kända upphovsmän. Man 
signerade ju i allmänhet ej sina bilder, vilket 
innebär att det är utomordentligt svårt att 
fastställa vem som tagit dem. Något lättare 
kan det vara att datera fotografierna, men 
även detta måste ha inneburit ett dektektivar-
bete för författaren. Här har det ofta gällt att 
av detaljer i bilden — t. ex. ett nybyggt hus, 
människornas kläder, eller en nytillkommen 
veranda - kunna avgöra när bilden tagits. Så 
vitt jag har kunnat finna har författaren ge
nom sitt mångåriga arbete med dessa bilder 
och sitt dagliga arbete inom kulturminnesvår
den fått en så stor kännedom om Visbys to
pografi att han med stor säkerhet kan faststäl
la bildernas datering. 

Till vilka vänder sig denna stora bok om 
staden Visby och dess byggnader? Till alla, är 
svaret. Här har den vetgirige turisten, forska
ren, stadsplaneraren, ja alla mycket att hämta. 
Jag skall ta några exempel för att belysa hur 
användbar boken kan vara. 

Av Visbys kyrkoruiner är S:t Göran en av de 
mest intressanta, men ändå en av de minst 
omtalade, vilket kan bero på dess läge utanför 
stadsmuren. Jag har nyligen haft anledning att 
söka efter äldre bilder av kyrkan och dess 
omgivning. Kunde boken hjälpa mig? Jo för
visso! Inte mindre än elva bilder med kyrkan 
från olika håll kunde utan svårighet uppletas. 
Av dessa var fyra tagna på nära håll, synbar
ligen för att avbilda kyrkans fasader. Två inte
riörbilder finns också med. Men - och det är 
ett viktigt påpekande för bokens användare — 
dessa är teckningar och akvareller utförda av 
konstnärer under 1800-talets förra hälft. Des
sa äldre avbildningar kompletterar på ett för
träffligt sätt fotografierna från senare tider. 
Vad S:t Göran - hospitalskyrkan - beträffar 
finns i boken en lavering av M. G. Anckar-
swärd utförd 1826, en interiör mot öster, in
tressant bl. a. för att den visar kyrkans tillstånd 
innan triumfbågen rasade, vilket bör ha hänt 
omkring 1830. Bilden visar också i vilket för
fall Visbyruinerna var vid denna tid. Många av 
dem användes som ladugårdar och stall. På 
Anckarswärds bild ser vi i förgrunden en gris 
som söker sin föda i kyrkans jordgolv bland 
murbruk och nerfallna stenar. Den andra bil
den, en lavering av Lars Cedergren 1850, är 

tagen från koret mot väster och visar hur kyr
kan såg ut sedan triumfbågen rasat. Båda bil
derna är naturligtvis av stort intresse för den 
som skall försöka tränga in i kyrkans bygg
nadshistoria. På detta sätt får vi genom boken 
en mycket mångsidig bild även av det tidiga 
1800-talets Visby. P. A. Säves många trogna 
och väl utförda teckningar hör naturligtvis till 
de viktigaste avbildningarna i boken. 

Nästa gång jag hade anledning att anlita 
boken var också i arbetssammanhang. Vid 
Riksantikvarieämbetets enhet för byggnads
dokumentation ägnas tiden ej bara åt kyrkor 
eller andra äldre byggnader utan även åt hus 
från vår egen tid, eller kanske rättare våra 
föräldrars tid. Just nu görs t. ex. en invente
ring av badhusen i landet, både varmbadhus 
och kallbadhus. Under senare delen av 1800-
talet och vid detta sekels början uppfördes 
ganska många varmbadhus främst i städer och 
större samhällen. Också en hel del stora kall-
badhusanläggningar tillkom nu. Många av 
dessa ofta monumentala byggnader är nu bor
ta eller har starkt förändrats genom om- och 
tillbyggnader. Fotografier och andra äldre av
bildningar kommer därför väl till pass när det 
gäller att utreda badhusens historia. 

I Visby finns varmbadhuset kvar. Det har 
heller inte genomgått några större föränd
ringar, åtminstone inte till det yttre, men det 
har inte längre kvar sin ursprungliga funktion. 
I Waldemar Falcks bok får vi en mängd upp
lysningar om detta badhus med bilder både av 
exteriören och interiören, t. o. m. en bild från 
byggnadstiden. I de utförliga bildtexterna får 
vi veta att stadsfullmäktige beslutade om byg
gande av varmbadhus 1912, att arkitekten till 
detta för tiden så typiska jugendhus hette Karl 
Lindström och att huset stod färdigt 1914. 
Det var i detta varmbadhus Bo Grandien bru
kade njuta sin ungdoms fredagsbad i något av 
de stora badkaren anskaffade i Lubeck. Här 
hörde han historien om en handelsresande 
som "badat sönder" ett av dessa stabila kar. 
Grandien lär ännu grubbla över hur detta 
kunnat gå till. 

Långt innan varmbadhuset fanns kunde 
man bada kallbad i rejäla hus i Visby. Redan 
1855 byggdes ett sådant söder om hamnen, 
där man också anlade en park, "Badhuspar-
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ken". I Falcks bok får vi veta dess histeiria och 
lära känna det genom flera bilder. En av den 
tidens mera kända Visbybor, konsul L. N. 
Eneqvist bekostade själv byggandet av detta 
kallbadhus och överlämnade det som gåva till 
staden. Vi får också veta att Visbyborna upp
skattade det. Gotlands Länstidning skrev 
1856: "Badhuset öfverträffar de flesta och 
täflar med de bästa i utlandet. Utgör ett viktigt 
steg framåt till Gotlands välgång och föränd
ring." 

Som framgår av dessa exempel är det myc
ket man kan läsa ut av dessa tidiga bilder. 
Bildtexterna är också klarläggande, utförliga 
och väl genomtänkta. Med bokens hjälp kan 
man vandra på Visbys gator och torg och be
kanta sig med de många intressanta byggna
derna. Men det är inte bara gator och byggna
der som vi får uppleva i denna stora bok. Den 
tidens Visbybor kommer oss också till mötes: 
Flickan med gitarren i sin långa klänning på 
"Fiskartorpets" veranda, eller som kontrast, 
pojken som kör ut genom Norderport med 
sitt lass av "latrin och annan orenhet" , eller 
barnen med sina kälkar en snöig vinterafton 
på Strandgatans södra del. Många av dessa 
bilder är rena konstverk ofta med stämnings
skapande belysningar. Det bör också påpekas 
att bildernas återgivning i boken är av mycket 
hög kvalitet. 

Boken avslutas med mycket användbara 
kartor och register av olika slag. Ett av regist
ren heter "Gator, gränder och torg i Visby", 
där man får veta vad gatorna har hetat tidiga
re. Riga gränd t. ex. hette Långgränd omkring 
1850, Linds eller Schwarts gränd omkring 
1750 och Mårten Wijs gränd omkring 1700, 
vilket kom sig av att denne Mårten Wij ägde 
hus i gränden. Med hjälp av dessa register kan 
man uppenbarligen lära sig mycken stadshis-
tenia, men också personhistoria. 

Erland Lagerlöf 
Riksantikvarieämbetet 

J. J . North, Edwardian English silver coins 
1279—1351. Sylloge of Coins of the British Isles 
39. Oxford 1989. 278 sid. inkl. 46 planscher. 
ISBN 0-19-726075-6. 

Högmedeltidens England var ett rikt land 
med en valuta som var stabil sedan vikingati
den. I övriga Europa, med undantag för 
myntningen i Kölnområdet, hade alla andra 
valutor drastiskt minskat i värde under mot
svarande tid p. g. a. fortlöpande sänkningar av 
såväl vikt som halt. Under framför allt 1200-
talet blev därför engelska mynt, pennies, så 
omtyckta av kontinentens köpmän att de slog 
ut lokalt producerade mynt i vissa delar av 
Frankrike, Nederländerna och Tyskland. De 
gick där under begreppet sterlingar och blev 
också föremål för omfattande lokala efter
präglingar. Även till Sverige importerades 
pennies och de påträffas här framför allt som 
lösfynd, i kyrkor och vid andra utgrävningar. 
De engelska mynten från denna tid är därför 
inte endast av intresse för en engelsk publik. 

Den engelska valutan var inte enbart stabil 
utan myntens utseende bibehölls också oför
ändrat under mycket lång tid. Efter en reform 
1279 infördes en ny mynttyp som präglades 
under hela den här aktuella perioden. På åtsi
dan har den ett stiliserat krönt, framvänt hu
vud (bl. a. via omvägar förebild för S:t Eriks
vapnet), medan frånsidan visar ett långt kors 
med tre kulor i varje korsvinkd. Efterseim 
tronen innehades av tre på varandra följande 
kungar med namnet Edward (I-III) utan att 
ordningsnumret sattes ut på mynten innebar 
det ett mödosamt forskningsarbete att försöka 
klassificera mynten kronologiskt. Det grund
läggande arbetet publicerades 1910-1914 i en 
serie artiklar at två bröder Fox. De delade in 
myntningen i femton väl definierade klasser 
(de flesta har även underklasser) med ledning 
av inskrifter, krön- och bokstavstyper m. m. 
Dateringarna av klasserna skedde sedan med 
utgångspunkt från skattfynd och det mycket 
utförliga skriftliga källmaterialet som exakt re
dovisar vilka myntorter som var aktiva från år 
till år. Dessa uppgifter jämfördes sedan med 
de klasser som var kända från resp. myntort. 
Fox-brödernas arbete har sedan komplette
rats och korrigerats på vissa punkter i ett antal 
smärre artiklar. Det är därför mycket värde
fullt att North i sin nya bok lämnar en 
sammanfattande redogörelse för den nuva
rande forskningens läge. Dessutom bidrar 
några andra författare med artiklar rörande 
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nya dateringar och vissa andra specialprob
lem. Bl. a. behandlas myntningen före och ef
ter viktminskningen 1335 som för övrigt också 
blev början till slutet för sterlingens populari
tet på kontinenten. 

Norths publikation är en katalog över hans 
egen samling jämte de varianter som saknas 
där men som finns i andra samlingar. Katalo
gen har därmed karaktären av en standard
katalog och är den mest utförliga som publice
rats i ämnet. Eftersom alla 1 247 ex. är avbild
ade är den också mycket lättare att arbeta med 
i jämförelse med tidigare verk som främst be
stått av verbala beskrivningar av de olika klas
sernas kännetecken. Att sätta sig in i mynt
ningen under denna tid är heller ingen lätt 
uppgift utan kräver mycket lång träning. 
Sammanställningar över de olika klassernas 
krontyper, initialtecken, porträttyper, inskrif
ter, bokstavstyper m. m. ingår därför också 
för att underlätta för läsaren att kunna be
stämma sina egna mynt. 

Även om pennien var den vanligaste nomi-
nalen präglades även tre andra valörer: groat 
(4 pence), 1/2 penny samt farthing (1/4 pen
ny). Dessa tas också upp i Norths publikation. 

Kenneth femsson 
Numismatiska forskningsgruppen 

Stockholms Universitet 

Rolf Ohlon, Från Stiemhielms Carl-Staf till me
tern. 158 s. Statens Provningsanstalt. Borås 
1989. ISBN 91-87584-01-8. 

Att Georg (Jöran eller Georgius Olai Lilia) 
Stiernhielm är den svenska skaldekonstens fa
der, författare till "Hercules" m.m., lär de 
flesta humanistiskt kunniga svenskar känna 
till. Men att Stiernhielm dessutom var en 
ovanligt kunnig vetenskapsman och även ska
pare av svenskt mått- eich viktsystem torde få 
veta om. Professor Rolf Ohlon, Statens Prov
ningsanstalt, har skrivit en intressant och 
faktaspäckad bok om Stiemhielms vetenskap
liga insatser på området mått och vikt. Ohlon 
anser Stiernhielm vara en nyskapare inom vitt 
skilda områden - inte minst inom mått och 

vikt — och ett av de största snillen Sverige 
frambringat. Hans mest framträdande skrift 
intim det aktuella området är Archimedes refor
matus som är den första tryckta avhandlingen 
på svenska språket med naturvetenskaplig in
riktning. Den innehåller en beskrivning av 
metoder för att bestämma specifika vikter och 
ädelmetallhalter genom en s. k. pyknometer 
som Stiernhielm hade utvecklat för ändamå
let. 

Vem var då Stiernhielm? Olika uppslags
verk ger följande data om honom. Född 1598 
i Vika sydöst om Falun, skola i Västerås och 
studier i Uppsala (i aristotelisk fileisofi och 
antikens stora diktare), vidare studier i Greifs
wald, Wittenberg och Helmstedt (bl. a. i stats
kunskap och språk) blev Stiernhielm 1630 as
sessor i hovrätten i Dorpat och gifte sig sam
ma år med riksantikvarien Johannes Bureus' 
dotter Cecilia. 1648 blev Stiernhielm själv 
riksantikvarie och samtidigt vice president i 
Dorpats hovrätt. Han fördjupade sig bl. a. i 
den svenska fornhistorien, blev lagman i 
Trondheims län 1658, riksdagsman, 1661 
krigsråd, senare även generaldirektör över ri
kets mått-, mål- eich viktsystem och 1667 di
rektör för det nyinrättade Antikvitetskeille-
gium med särskilt uppdrag att fortsätta sina 
språkforskningar. Stiernhielm dog 1672. 

Ohlons bok, en översikt av mått- och vikt
systemets historia i Sverige från forntid lill 
modem tid, innehåller en av Stiernhielm för
fattad avhandling, Baculus Carolinus, om en 
måttstock kallad Carl-Staf, utvecklad av 
Stiernhielm. En läsare som inte behärskar 
1600-talssvenskan har svårt att ta sig igenom 
texten, som lyckligtvis följs av en förklarande 
kommentar av Ohlon. Kortfattat kan sägas att 
man med Carlstafwen genom mätning kan be
stämma vikten hos objekt som inte kan vägas 
och genom vägning (volymbestämning) mäta 
objekt som är omätbara. 

Ohlon erinrar om att kunskaper om mät
ning fanns i Norden under vikingatiden. Rik
ligt med fynd av vikter och vågar från denna 
epok har påträffats i framför allt Mälarom
rådet och på Gotland. Men i första hand an
vändes vägning för att värdebestämma mynt 
och ädelmetallföremål. Under medeltiden 
blev mätning ett mer allmänt inslag i den nor-
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diska handeln. Ett tecken härpå är bl. a. motiv 
om själavägning som började framträda i kyr
korna på 1100—1200-talet. Vidare började un
der medeltid också likare finnas vid kyrkorna 
för att allmänheten skulle kunna hålla reda på 
sina mått. 

Någon samordning av de olika längd-, vo
lym- och viktmåtten förekom inte i det medel
tida Sverige. Olika sedvänjor i olika landskap 
blev enligt Ohlon utslagsgivande. Under Gus
tav Vasas tid gjordes valhänta försök att rätta 
till missförhållandena. Först under 1600-talet 
gjordes allvarliga försök med början med 
1605 års mandat om aln, vikt och mått. En 
s. k. riksguardie för hela riket skulle kemtrolle-
ra efterlevnaden i Sverige och Finland. Olika 
smärre reformer följde. Men på 1655 års riks
dag klagade borgarståndet på att det inte 
fanns någon "riktighet och likhet i vikt och 
mål" i riket. Stiernhielm gavs sedermera 1664 
i uppdrag att få fram en reform av ordningen 
inom mått och vikt. 1665 utfärdade förmyn
darregeringen sitt plakat om mått och vikt. 
(Aln var huvudmått för längd, volymmåtten 
spannmålstunna, åm och öltunna fastställdes.) 
I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet 
förekom klagomål på mått- och viktsystemet 
beroende på bl. a. brist på kontrollpersonal. 
Så småningom följde 1739 års förordning an
gående mått, mål och vikt, 1885 års förord
ning varvid decimalsystemet infördes och slut
ligen genombrott fiir metersystemet efter 
1875 års riksmöte och samma år antagen in
ternationell konvention för metersystemets 
förankring och bevarande. Metersystemet 
blev det enda längdmåttet i januari 1989! 

Boken rekommenderas varmt alla som vill 
veta varför vi har det mått- och viktsystem som 
nu råder i Sverige! 

Nils Ringstedt 

Sixten Ringbom, Stone, style and truth. The 
vogue for natural stone in Nordic Architecture 
1880—1910. Suomen muinaismuistoyhdistyk-
sen aikakauskirja - Finska fornminnesför
eningens tidskrift 91 . Helsinki 1987. 269 s., 
ill. ISBN 951-9056-82-3. 

Arkitekturhistoria kan skrivas på inånga sätt. 
Den traditionella redovisningen har alltid följt 
de olika stilepokerna, medan man under sena
re år mera haft siktet inställt på funktion än 
form. Med sin avhandling om stenarkitektu-
ren i Norge, Sverige och Finland där tyngd
punkten ligger på åren 1890-1910 har Sixten 
Ringbom tagit upp ett ämne som nästan varit 
tabu under en följd av år i Sverige. Här möter 
den stenfasadernas arkitektur som nästan bli
vit synonym med äldre skandinavisk arkitektur 
utanför Norden. Av ekonomiska skäl kom 
höjdpunkten på den eklektiska stilarkitektu
ren att sammanfalla med - alternativt resulte
ra i — de hypermonumentala exteriörerna 
inom den offentliga och merkantila arkitektu
ren. Tyvärr har i stort den danska stenbygg
nadskonsten lämnats åsidei av inte helt förklar
liga skäl. Däremot torde det vara riktigt att 
danskarna inte på samma sätt som norr om 
Sundet sökte knacka fram en nationell identi
tet ur berget. 

Förutsättningen för utvecklandet av en 
stenarkitektur i Norden var inte endast en 
förbättrad ekonomi, utan även ökad kunskap 
om sten som byggnadsmaterial. Ringbom be
lyser inte bara förhistorien eich den kontinen
tala utvecklingen, utan framför allt de inten
siva kontakterna mellan arkitekter och geolo
ger. Framställningen skildrar därtill samarbe
tet mellan arkitekterna och de uppblomstran
de firmor som med stiirre eller mindre fram
gång åtog sig att leverera fasadsten. Kunska
perna spreds snabbt i tidskrifter och häften, 
vid föreläsningar och på kongresser. 

Materialet är mycket omfattande. Avhand
lingen utgör ett översiktligt arbete med pre
sentationer av de konstnärligt och utveck-
lingsmässigt mest representativa byggnader
na. Ringbom har grovt indelat stenarkitektu-
ren i tre utvecklingsstadier. Den mera konst
närligt gestaltade eklekticismen gick omkring 
1890 över i ett sökande efter natiemella motiv. 
Den sista fasen visar en allt starkare drift att 
komma ifrån de normativa idealen, för 
strävanden efter en "modern" arkitektur som 
inte var uppsåtligt knuten till historiska stilar. 

Till förtjänsterna i arbetet hör analysen av 
den fortlöpande diskussionen om honnörs
begrepp som 'stil', 'sanning' och 'ursprung' . 
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Mycket riktigt visar författaren att dessa krite
rier är vad man för tillfället gör dem till - och 
att alla tre var lika fiktiva. Samtidigt med att 
de nationella strömningarna börjar uttryckas i 
arkitektur kom ett febrilt sökande efter en 
nationell stil. Alla stilar var givetvis importera
de från kontinenten. Äktnordiska var endast 
de omålade timmerhusen. Dessa anonyma och 
föga representativa byggnader var dock var
ken lämpliga eller möjliga att efterbilda i stör
re skala. Man tvingades således skapa en arki
tektur som verkade nordisk, men som var lika 
främmande som de nystilar som tidigare be
härskat arkitekturen. Den samtida kritiken var 
ofta hård, eller nedgörande. Att åberopa en 
handfull medeltida stenbyggnader i Norge 
som norska förebilder ansågs absurt, att såga 
ut drakhuvuden i granit eller marmor ännu 
orimligare. När man som i Finland utpekade 
romaniken som lämplig att efterbilda i sten 
var detta falskt, därför att Finland inte har en 
enda kyrka från romansk tid. 

Till de föregivet nationella inslagen kom 
rena motsatser som I. G. Clasons franska och 
spanska reseintryck, omsatta först i Stock
holm, därefter av finska arkitekter i Helsing
fors. Salamanca och Aberdeen var ytterlig
hetspunkter vid sidan av den angloamerikans
ka stenentusiasmen - även när den kom filt
rerad via Tyskland. Mot detta ställdes det Tes
sinska arvet som i germanocentrisk gestalt
ning återkom vid Stockholms ström och 
Odenplan. 

Inom kyrkoarkitekturen skiftade inställningen 
kraftigt under artonhundratalet. En magnifik 
lantkyrka som Torrlösadomen i Skåne av C. G. 
Brunius 1844-49 med sin blandning av obe-
huggen sten och rött mönstermurat tegel an
sågs inte förebildlig för annat än ladugårdar. 
Flertalet stenkyrkor i Norden blev därefter 
föga originella. Det inflytelserika Eisenachre-
gulativet, som förordade sten i murarna, inte 
putsmur, ledde länge endast till nygotik i te
gel. Engelska kyrkan i Stockholm i röd sand
sten från 1864 fick heller ingen efterföljd i 
Sverige. Först under nittiotalet böljade de 
nordiska arkitekterna sträva efter fullstän
dig stenbehandling av kyrkmurar. Här, liksom 
inom den profana arkitekturen, finns en rad 

exempel i Sverige på hur man som i Oscars 
och Sofia av G. Hermansson 1896-1906 och 
I. G. Clasons Nordiska museet översatte tidi
gare ritad tegelbeklädnad till natursten. Bland 
de svenska kyrkoarkitekterna är det endast 
den av Ringbom underskattade Adrian C. Pe
terson som visar prov på inflytande från den 
angloamerikanska stenarkitekturen i exempel
vis Falkenbergs kyrka 1891-92. Först med 
Stefanskyrkan i Stockholm av C. Möller 
1901—04 och Vasakyrkan i Göteborg av Y. 
Rasmussen 1904—07 samt, något senare, Sig
frid Ericsons kyrkor på Västkusten sker en 
påtaglig frigörelse från den tyska nygotiken. 
Samma gäller Sverre Knudsens kyrka i Åle-
sund 1904—05 som byggdes i samband med att 
staden återuppfördes — till stor del i sten även 
vad gällde profan bebyggelse - efter branden 
1904. 

Höjdpunkten i djärv och fantasifull murbe
handling nås dock i Finland med de kyrkor 
som Josef Stenbäck och Lars Sonck ritade. 
Huvudmonumentet är här domkyrkan i Tam
merfors av Sonck 1902-07. Det är också det 
främsta exemplet på riktningens sista fas då 
materialet tar över som bärare av stilappara
tens uttryck. Denna alltmera motivlösa histo-
rism blev ett av alternativen till den eklektiska 
stilarkitekturen. 

Varför upphörde den märkliga stenarkitek
turen på 1910-talet? Ringbom anger en rad 
orsaker av teknisk, men också estetisk natur. 
Dels lyckades man aldrig helt bemästra fukt
problemen, dels kunde stenfirmorna, som de 
många processerna visar, inte fullgöra alltför 
stora beställningar av hög kvalitet. Vid denna 
tid visade sig även inhemska tegelbruk, särskilt 
i Sverige, vara i stånd att producera förnäm
ligt tegel till billigare pris än förr, då mycket 
tegel måste importeras. Samtidigt skedde en 
omorientering omkring 1910 i hela Norden. 
De "råa" stenfasadernas tid var förbi och nya 
ideal krävde en lugnare murverkan i anslut
ning till den traditionella släta putsarkitektur 
som hela tiden funnits som ett enklare alterna
tiv till den mera spektakulära stenarkitektu
ren. I sin sista fas utgörs denna också av slät
huggen fasadsten, för att samtidigt börja kom
bineras med putsmurar. 

I det omfattande material som här behand-
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las är vissa sakfel förklarliga. Tyvärr existerar 
det ingen svensk motsvarighet till H. Klemet-
tis och C. Lindbergs redovisningar av samtliga 
kyrkor inom den finska statskyrkan. Även en 
svensk har här länge stått osäker. Anmälaren 
har för att råda bot på kunskapsbristen utar
betat en förteckning över samtliga arkitekter 
till kyrkobyggnader 1860-1930 (Riksantik
varieämbetet 1991). 

Arkitektnamn och kategorier blandas nå
gon gång samman. C. Möller ritade sålunda 
inte otaliga kyrkor i rött tegel, utan blott fyra. 
Däremot skapade Göteborgsarkitekten Adri
an C. Peterson trettio kyrkor i Västsverige (ej 
ett fyrtiotal på Västkusten). Till dessa hör 
dock inte Askum i Bohuslän, som ritats av 
byggmästare P. Anders Pettersson. Inför 
namnet Pettersson får man i Sverige vara sär
skilt försiktig, då fyra arkitekter och två-tre 
byggmästare med detta namn (olika stavning) 
var verksamma som kyrkoarkitekter inom 
Svenska kyrkan under andra hälften av arton
hundratalet! 

Emil Langlets ritningar för Tranemo kyrka 
var inte någon tillfällighet. Han hade tidigare 
använt sig av samma kombination av blockmur 
och tegel i dekorativa partier för Håle-Täng 
och Kungsäter, troligen efter förebild av C. G. 
Brunius. I alla tre fallen överputsades stenväg
garna då församlingarna till Langlets sorg 
fann exponerad sten alltför enkel. När man 
däremot i Sillerud ville ha hela kyrkan oputsad 
sade emellertid överintendenten Helgo Zet
tervall nej. 

Oviljan mot att låta obearbetade block stå 
fram var naturlig så sent som på 1880-talet. 
Timmer och gråsten hörde den svenska fattig
domen till. Ännu var man helt främmande för 
den materialromantik som under det följande 
årtiondet gav stenen i sig ett starkt symbolvär
de. Som Bo Grandien visat blev omsvängning
en drastisk i fallet Gärdhem av F. W. Scholan
der 1909. Då putsskadorna blivit alltmera be
svärande beslöt man helt sonika att slå av put
sen samt nytillverka tidigare inslag av puts och 
tegel i granit. Resultatet blev föga lyckat då 
denna halvt klassicistiska putskyrka förvandla
des till "stenkyrka". 

Som professor vid Åbo akademi är Ring
boms utgångspunkt i det finska materialet 

självklar. Hans intresse för motsvarande arki
tektur i Norge och Sverige har givit upphov 
till en bred och grundlig genomgång av delvis 
komparativ karaktär, där även olika bak
grundsfaktorer redovisas. Hans arbete är i sitt 
slag lika fascinerande som den mäktiga arki
tektur som här fått en första övergripande 
presentation. Från svensk horisont är mycket 
av den finska stenarkitekturen välkänt, medan 
den norska visade sig vara av hög klass. Förfat
taren är ärlig nog att inte låta den finska arki
tekturen dominera på bekostnad av den svens
ka som fått en hög värdering. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

Gunnar och Karin Svahnström, Måleri på Got
land 1530-1830. Visby 1989. 230 s. ISBN 91-
85716-52-9. 

Gotlands kyrkor och deras medeltida konst
skatter har behandlats i åtskilliga publikatio
ner under senaste århundradet. Däremot har 
den d d av framför allt det gotländska måleriet 
såväl i kyrkor som i privat ägo tillkeimmet efter 
reformationen inte rönt samma intresse. Visst 
kan mycket ha en provinsiell prägel, men det 
utgör ett värdefullt inslag i den gotländska 
konsttraditionen. Det är därför glädjande att 
detta intressanta och många gånger fasci
nerande material nu blivit dokumenterat i 
en innehållsrik och vacker volym, Måleri 
på Gotland 1530—1830. Författarna Gunnar 
Svahnström, tidigare landsantikvarie och mu
seichef i Visby, och Karin Svahnström, mång
årig assistent vid museet i Visby, är båda alltså 
väl förtrogna med sitt material. Det rikhaltiga 
och bra bildmaterialet är beträffande svartvitt 
i stor utsträckning fotograferat av Gunnar 
Svahnström, medan Sören Hallgren svarar för 
färgbilderna. Boken behandlar såväl de måla
re som verkat på Gotland som de förlagor 
målarna ibland har nyttjat för sina verk och de 
kontinentala impulser, som har nått Gotland. 
Även stenhuggarverket på södra Gotland un
der 1600-talet berörs något då detta även gav 
arbete åt målarna. 
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Gotland hörde till Danmark under närmare 
300 år fram till freden i Brömsebro 1645 men 
kyrkligt till Linköpings stift till 1572 och där
efter till Visby stift. Vissa likheter kan observe
ras när det gäller Jämtland, som från tidig 
medeltid hörde till Norge och sedermera till 
Danmark men kyrkligt till ärkestiftet med en 
mellanperieid 1570-1645 då det hörde till 
Trondheims stift. När biskop Brask 1527 för 
sista gången besökte Visby hade en grupp lut
heraner tagit över den största kyrkan i Visby, 
S:t Hans, men de drevs ut av biskopen med 
hjälp från Visborgs slott. Visbyrådet tog hand 
om alla kyrkornas värdesaker, som sedan bis
kopen tog med sig huvudparten av. Resten 
överfördes till Visborgs slott av länsherren 
Henrik Rosenkrantz för att endera föras till 
Köpenhamn eller smältas ned till mynt. I 
Jämtland var det Gustav Vasa som för skatt
kammaren i Stockholm tog hand om allt guld 
och silver i Jämtland! 

Författarna framhåller länsherren Rosen
krantz som den, som införde den nya tidens 
måleri på Gotland. Denne lät utföra runda 
åminnelsetavlor av trä bemålade med religiösa 
och heraldiska motiv av vilka sex finns i Dan
mark och två i Visby domkyrka. På det ena 
exemplaret i Danmark uppges i den runt sköl
den målade texten att dessa sköldar var måla
de på Gotland 1535. De två sköldarna i Visby 
domkyrka har de rosenkrantzka och teittska 
vapnen målade i klara färger, rött, blått och 
gult mot svart botten och löpande text runt 
omkring. Motiven på de i Danmark befintliga 
sköldarna är Lag och Evangelium. Denna typ 
av minnessköldar är relativt vanliga på konti
nenten men sällsynta i Norden. 

En konterfejare, som författarna tar upp, 
vilken verkade i mitten på 1500-talet, finns 
endast belagd genom sin signatur M.T.O. 
Denne målade ett ståtligt dubbelporträtt i Vis
by deimkyrka föreställande Katarina Rosen
krantz och hennes dotter Mette. Målningen är 
en minnestavla eller epitafium över mor och 
barn som dog i en pestepidemi. 

Bland andra målningar från 1500-talet i 
Visby domkyrka framhålles särskilt två hög
klassiga epitafier, det ena över borgmästaren 
och amiralen Bartholomeus Tinnapfel, utföll 
i trä eich målat av Jost Delaval i Lubeck 1575, 

och det andra av målad och förgylld geitländsk 
sandsten utfört till minne av Emmicke Kaas' 
hustru Ingeborg Tidemand. 

Mellan 1575 och fram till freden 1645 finns 
bevarade inte mindre än 35 epitafier i de got
ländska kyrkorna. Dessa skulle inte enbart 
hedra minnet av den avlidne utan även vara 
kyrkan till prydnad. 

Kalkmåleri från reformationstidevarvet är 
sällsynt på Gotland. I Lye kyrka blottlades vid 
restaurering i mitten av 1950-talet två detaljer 
skildrande den rike mannens gästabud och 
Lazarus, vilka kan hänföras till slutet av 1500-
talet. Detta meitiv återfinns även i Ragunda 
kyrka i Jämtland men utfört något eller några 
årtionden tidigare. Meitivet anser författarna 
även har funnits i ett privathus, S:t Hansgatan 
16, där i en nisch ses en man och en kvinna 
sittande till bords och i bildens nedre hörn ett 
mansansikte, Lazarus? 

Från slutet av 1500-talet och början av 
1600-talet finns kalkmåleri delvis bevarat i 
Mästerby kyrka såväl på väggar som i kor
valvet. 

De målningar, som efter konservering 1938 
framkom på dörren och trappans sidovägg till 
predikstolen i Fröjel, har kunnat dateras till 
omkring år 1600. På dörrens speglar är Kris
tus hållande det keirsprydda världsklotet och 
Petrus med nycklar avbildade. På sidoväggen 
återges de fyra evangelisterna. 

Fiirst i början av 1600-talet har författarna 
funnit namngivna målare i Visby, som Niels, 
Hans och Tobias, alla med tillnamnet Malier. 
En målare, om vars verksamhet mer noggran
na uppgifter finns, var Jörgen Malier, som 
ut finde åtskilligt fiir superintendenten, 
slottsskrivaren och länsherren men ingenting 
finns i behåll som med säkerhet kan attribu
eras till honom. Författarna framför som en 
gissning, att Jörgen kan vara mästaren till den 
s. k. "stora kutatavlan" från 1618 i Fårö kyrka. 
Det är en votivtavla skänkt av de 15 säljagande 
bönderna, som tack för deras räddning 1603. 

I de landskap, som hörde under Danmark 
fram till 1645 finns bevarade s. k. katekismus-
tavlor. Det var altartavlor med enbart målad 
text som budorden, trosbekännelsen, instift
elseorden till nattvarden och liknande. Dessa 
tavlor rekommenderades varmt av de ledande 
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teologerna i Danmark. Tavlorna skulle ersätta 
de medeltida altarskåpen och avhålla männi
skorna från tillbedjan av bilder. På Gotland 
finns en sådan katekismustavla bevarad i 
Hellvi kyrka målad av Jochum Malier 1627 
och troligen det enda exemplar, som funnits 
på ön. Det är en av de senast tillkomna kate-
kismustavlorna och utförd som en triptyk. 
Över mitten ses i ett gavelfält Kristus som 
Salvator Mundi och i de rektangulära sidofäl
ten änglar med pinoredskapen. Här kan åter 
jämföras med Jämtland där ett par katekis-
mustavlor finns i behåll men där man av gamla 
inventarieförteckningar kan finna att flera 
kyrkor haft dylika altarprydnader. De got
ländska kyrkorna kom att lång tid efter refor
mationens genomförande behålla sina medel
tida altarskåp och helgonbilder. 

Efter 1645 börjar de namngivna målarna bli 
allt fler eich här ger författarna ett stort och 
berättigat utrymme åt målarsläkten Bartsch, 
Johan d. ä. och d. y. samt Rasmus, den sist
nämndes son. Av dessa var Johan d. ä. den 
främste. När Gotland vid freden 1645 åter
lämnades till Sverige hade det tidigare resi
denset på Visborgs slott börjat förfalla och lill 
den nytillsatte svenske landshövdingen Åkt-
Hansson Ulfsparre uppfördes ett nytt resi
dens av trä vid nuvarande Strandgatan. För 
residenset utförde Johan Bartsch 1647-48 väl 
bevarade målningssviter framför allt i parad
våningen. Även i det Burmeisterska huset 
uppfört 1652-53 vid samma gata har Johan 
Bartsch d. ä. utfört den dekorativa målningen 
i husets övre våning, tidigare behandlad av 
Gunnar Svahnström. Men även porträtt har 
tillskrivits Johan d.ä. som det av kyrkoherden 
Erik Petrejus med sina två seiner och det av 
hans hustru Anna Boman. Sonen Johan 
Bartsch d. y. nådde inte upp till faderns skie k-
lighet och han fick även konkurrenter. Johan 
d. y. har arbetat bl. a. i kyrkorna i Gothem och 
Stenkumla. 

Under 1600-talets lopp kom de för Gotland 
typiska altaruppsatserna av sandsten att till
verkas på södra delen av ön. De är rikt skulp
terade, såväl mittfält som omramning och må
larnas uppgifter var att stoffera och förgylla. 
Här skall erinras om den altaruppsats oc b pre
dikstol av gotländsk sandsten, som Åke Hans

son Ulfsparre och hans hustru Margareta Kyle 
skänkte till Rasbo kyrka i Uppland och som 
utskeppades från Visby den 9 juni 1647. Med 
på färden var även "kemterfäjaren Lars 
Matzon" (Upplands kyrkor 53). Är denne möjli
gen identisk med den Lars Matsson Hamel 
Pictor, vilken författarna med frågetecken till
skrivit stofferingen av altaruppsatsen i Hab
lingbo daterad 1643? 

Efterhand kom cinc-llcrtid dessa altarupp
satser av sandsten att ersättas av liknande 
skurna i trä och med infällda målningar, ofta 
med en nattvardsscen som huvudmotiv. Un
der 1600-talets slut kommer flera inflyttade 
konstnärer att utöva yrket som Abraham 
Beck, till vilken attribuerats den ikonografiskt 
intressanta plafonden i Hälla kyrka, och 
Christian Lorentz Ntimens, som verkade in på 
1700-talet och bl.a. har gjort målningar i 
Grötlingbo kyrka. Äten mellan 1710-12 drab
bades Visby hårt av pesten eich då hade staden 
heller ingen bofast målare. Först 1721 inflyt
tade målaren Johan Wulf, vilken kom att svara 
för åtskilligt av kyrkornas utsmyckning under 
det tiotal år han verkade. Under 1700-talets 
andra hälft kenn åtskilliga tillhörande artilleri-
bataljemen på Gotland att ägna sig åt måleri. 
De kunde utan hinder av skråordningen ägna 
sig åt det hantverk de lärt. Sådana artillerister 
var Niclas Weiler och Nils Salin. Åter kan 
jämföras med förhållandena i Jämtland, där 
flera dragoner ägnade sig åt snickeri och eifli-
cerare åt måleri. 

En framstående porträttmålare under and
ra hälften av 1700-talet var Pehr Fjellströni, 
som utfört de två porträtten i Gotlands Forn
sal av vice borgmästaren Carl Hindrik Lange 
och hans hustru Catharina. 

Utsmyckningen av kyrkorna med större pla
fonder och liknande avtog nu med de nya 
stilströmningarna eich det kom mer att bli det 
burgna borgerskapet, som ville ha sina hem 
utsmyckade. En målare, som författarna dra
git fram i ljuset är Jonas Thorssén. Denne 
införde nyklassicistiska dekorationsideal på 
Gotland. I ett stenhus i Visby har väggdekora-
tioner återfunnits utförda av Jonas Thorssén 
och de kan med säkerhet tillskrivas honom 
tack vare bevarade räkenskaper. Utom i Visby 
har författarna kunnat attribuera målnings-
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sviter på Katthamra i Katthammarsvik, i ett 
stenhus i Klintehamn och till ytterligare hus i 
Visby till Thorssén. Denne var även den ende 
av alla de i boken behandlade målarna, som 
var inskriven i Stockholms målarämbete. 

Det ligger mycken forskning och många re
sor bakom denna väldokumenterade bok som 
verkligen kan anbefallas inte bara till Got
landsresenärer utan även alla som är intresse
rade av dessa århundradens måleri. 

Ingrid Telhammer 
Vintertullstorget 28 
S-l 1643 Stockholm 

Olov Isaksson, Äventyr i museibranschen. 
Berghs Förlag Stockholm 1990. 317 s. ISBN 
91-502-1027-0. Pris ca 192 : - . 

Museikåren rymmer många flitiga författare. 
Men tyvärr ägnar flertalet sina krafter alltför 
ensidigt åt våra skilda vetenskaper och sällan 
åt de museologiska problemen, åt utställnings
språket. Detta är symptomatiskt. Man ser inte 
- eller väljer att blunda för krisen som präglar 
vårt yrke. Man skriver om stenåldern och 
vägrar erkänna att själva yrket ännu befinner 
sig i sin stenålder. Få erkänner ens konflikten 
mellan vetenskapen och visualiserandets svåra 
konst. 

Den historiska medvetenheten är inbyggd i 
oss människor och därför så lätt att stimulera 
och rikta åt nya överraskande mål. Men de 
som idag främst tar vara på den möjligheten 
är författare som Sara Lidman, Lars Ahlin, 
Per Anders Fogelström och Kerstin Ekman 
för att bara plocka några namn ur den nutida 
diktens rikedom. Vi museimän är ännu djupt 
försumliga trots att vi uppbär våra löner för 
just den uppgiften. Våra svårigheter med per
spektivet på själva yrket har också fått till följd 
att det är påfallande fattigt på memoarböcker 
av värde. Under hela 1900-talet finner jag 
före denna bok blott Andreas Lindbloms tre 
viktiga volymer. Men han var ju en bjässe av 
ovanliga mått. 

Personligen känner jag Olov Isaksson knap

past alls. Jag är mera än årtiondet äldre. Det 
betydde förr en del. Våra bakgrunder och 
studiegångar var helt olika. Vi har mötts några 
gånger, hejat på varann och bytt några korta 
ord. Jag hade gärna velat komma närmare till 
tals med honom därför att vi båda från 1964, 
då våra yrkesliv började bli särskilt spännande, 
kom att arbeta på varsitt håll i stor samstäm
mighet. Men alltså helt oberoende av varand
ra. Båda höll vi en hög takt. Och något utbyte 
av tankar blev följaktligen aldrig av. 

Om det fanns en viss paralldlitet i våra yr
kesinsatser kan den till en del förklaras av en 
förutsättning som var gemensam. Jag var gre-
gorian. Utan att ha varit elev till Gregor Pauls
son upptäckte Olle honom - via konsthistori
kern Britt - tog intryck av hans person och 
gick direkt på hans museiidéer. 

Allt sedan förra seklet har förvisso en lång 
rad lärda humanister betytt mycket i vårt kul
turliv. Men ingen i hela den långa raden har 
en bredd som kan jämföras med Gregor 
Paulssons. Han blev nydanare som kritiker, 
som slöjdföreningens förnyare, som funktio-
nalistprofet och som konstvetare, konstteore
tiker och även kulturhistoriker. Han borde ha 
blivit det även som museiman genom pamflet
ten Nya museer som han gav ut 1920. Han 
följde upp den med en rad viktiga artiklar om 
museerna och deras folkbildaransvar efter de
mokratins nyss timade genombrott. Hans tex
ter är präglade av en fröjdefull nydanaranda 
och klar medvetenhet. Hans plattform var då 
Nationalmuseum och han sköt framförallt in 
sig på att vidga människornas tillgång till kons
ten. I Richard Berghs efterföljd ville man inte
grera bildkonsten i museerna med konstslöj
den. Den är betecknande för våra usla yr
kesvanor då det gäller att lyssna på varandra 
att inte ens Nationalmuseum, där dessa tankar 
föddes, har prövat metoden. Stick i stäv med 
Gregor Paulssons tankar vill man numera tvärt
om där skapa ett självständigt konstindustri-
museum. Ännu mera obefintliga är sådana 
tankar i planerna för nya Moderna museet, 
som den vägen kunde bli ett föredöme för 
hanteringen världen över av modernismen, 
som idag stadigt tycks lyfta sig allt högre i 
lufttunna rymder — högt över människorna. 

De historiska museerna berörde Paulsson 
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blott i förbigående konstaterande att de tyck
tes ha hamnat i en återvändsgränd av formty-
pologi. Den iakttagelsen delade han då med 
rätt få. På nära håll kunde han iaktta den i 
Nationalmusei bottenvåning. Men det är tyd
ligt att han också tänkte på Nordiska museet. 
Där hade arkeologerna tagit befälet 15 år tidi
gare sedan Artur Hazelius väl lagts i graven 
med sina romantiska drömmar. De var visser
ligen lysande forskare. Men som museimän 
var de totalt omedvetna. På samma sätt som 
de ordnat sina stenyxor i typserier gjorde de 
typserier även av den sentida folkkulturens 
mangelbräden, spinnrockshuvuden och skäkt-
trän. Nordiska museets höga föredöme gällde 
självfallet i den svenska landsorten. Överallt 
spände man juteväv på väggarna och hängde 
upp vad man hade av mangelbräden och lok
trän i långa rader. På så sätt lade sig inuseidain-
met allt tjockare över de historiska museerna. 

Under mellankrigstiden tog foklivsforsk-
ningen fart. Samtidigt började kulturmin
nesvården bli allt viktigare. Lagstiftningen 
skärptes. De första etnologerna som kom ut i 
museerna kom i allt närmare gemenskap med 
arkeologerna. De hade höga vetenskapliga 
krav och insåg därför tidigt vanvettet i de där 
typserierna på forna bonddrängars friar-
gåvor. De lanserade den funktionalistiska ut
ställningstekniken som satte arbetsprocedu-
ren före det lösryckta föremålet. 

Ekonomiskt var perioden kärv med två svå
ra depressioner och små utrymmen för kultur
satsningar. Ändå lyckades den andre store 
outsidern i vår museihistoria, Sigurd Curman, 
åstadkomma så många storverk. Han fick ord
ning på landsantikvarieorganisationen, fick 
igång byggandet av en rad länsmuseer, omor
ganiserade Riksantikvarieämbetet och åstad
kom den geniala om- och nybyggnaden på 
positionsartilleriets gamla område vid Storga-
tan/Narvavägen för Historiska museet och 
Riksantikvarieämbetet. Därtill - när det stora 
kapet höll på att återerövras av försvarsmak
ten — drev han med hugg och slag igenom att 
"10 000 år i Sverige" realiserades på rekord
tid. Kuppen lyckades. Han övertygade slutgil
tigt överheten om sin rätt till detta bygg
nadsverk som var hans egen skräddarsydda 
skapelse. Den lyckades inte minst därför att 

den stora utställningen blev en sådan succés. 
Curman hade lyckats bryta ner stenyxornas 
typserier och fått sina arkeologer att satsa på 
en funktionsinriktad och tydligt visualiserande 
utställningsteknik. Förhistorien började äntli
gen bli fattbar. 

Efter andra världskriget accelererade sam
hällsomvandlingen på allvar. Pengarna gick åt 
till bostadsbyggandet och den utbyggnad av 
vägnätet som den snabbt växande bilismen 
förde med sig. Enorma krav ställdes på kultur
minnesvården och tillämpningen av fornmin
neslagen. Både centralmuseerna och de re
surssvaga länsmuseerna stressades hårt. Ut
vecklingen av utställningstekniken stannade 
upp på nytt. Utredningarna apropå de nya 
krissituationerna följde på varandra. Den 
otillräcklighet som man kände på alla plan 
skapade helt naturligt stor otålighet inom mu
seivärlden och främst bland landsantikvarier
na. 

De fyra yngsta - Erik Hofrén, Harald 
Hvarfner, Sten Rentzog och Sune Zachrisson 
— författade 70-talets museum. Den blev den 
viktigaste idéskrift på museiområdet som sett 
dagen sedan Gregor Paulsson Nya museer. 
Med den väsentliga skillnaden att den var så 
konservativ i varje avseende att man kunde tro 
att den var ett halvsekel äldre än Paulssons 
lilla skrift och inte 50 år yngre. Att 70-talets 
museum avsåg 1870-talet. 

Ett huvudsyfte hos de fyra var att polemise
ra mot den allra sista utredningen MUS 65 
och att omyndigförklara Riksutställningar 
som var vår skapelse. Vi inom MUS 65 arbeta
de oavbrutet med täta konsultationer med all
sköns expertis. Om vi hade velat bedriva hem
lighetsmakeri hade detta snarast varit omöj
ligt. Den situationen gjorde det lättare för de 
fyra att redan två år innan vi lagt fram vår 
utredning vantolka oss så grovt som de gjor
de. Att sprida än mera oro i museivärlden var 
uppenbarligen deras syfte. Varför? 

Sina egna idéer utvecklade de mycket kort. 
Länsmuseets uppgift var att samla, vårda och 
utställa kulturhistorisk materia. Museet borde 
helst ej belastas med uppgifter inom konst
bildningen — hur angelägna dessa än var på 
den tiden i den svenska landsorten. Museet 
borde hålla sig till kulturhistorien och ej ägna 
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sig åt allsköns publikknipande j ippon. Till sin 
publik intog de en auktoritativ, undervisande 
attityd. 

1967 hade emellertid Olov Isaksson kommit 
till Historiska museet. Som fölklivsforskare 
med blott 1,5 betyg i arkeologi inkompetens-
förklarades han omgående av arkeologerna. 
Domslut av det slaget är orimliga. Vad är någ
ra akademiska betyg värda jämförda med pe
dagogisk känsla och utställningserfarenhet 
när det gäller att damma av museer? Och det 
var just det som Ragnar Edenman förväntade 
sig ovanpå Isakssons insatser i Sundsvall. Jag 
känner förvisso igen situationen. Jag har bara 
1,5 betyg - därtill i klassisk arkeologi. Men jag 
har viss utställningsvana och har även samar
betat en del med arkeeiloger. Några gånger 
har jag föreslagit dem utställningstemata seim 
är slagkraftiga och klart hållbara ur vetenskap
lig synvinkel. Men de är okonventionella, 
oprövade. Det hindret blev omöjligt att force
ra. 

Olov Isaksson tog skeden i vacker hand. 
Hur enfaldigt det där domslutet än var blev 
just han därmed den tredje fruktbare outsi
dern i vår museihistoria. Helt lättsinnigt tyck
tes han vända ryggen åt sitt museum och gav 
sig ut att resa i världen. Han odlade sin mani 
på öar. For till Island, Färöarna, Orkney, 
Hebriderna, Irland, Grönland och t. o. m. Ka
narieöarna. Fortsatte med kontinenterna. 
Detta vanvett fick enorma effekter. Ty det var 
förvisso inte ett ytligt turistande som han be
drev. Han gjorde vetenskapliga upptäckter av 
rang. Forcerade fram bevisen för att de is
ländska myterna om Vinland är sanna. Han 
upptäckte det märkliga Sverige-minnet i USA 
Bishop Hill, peppade upp svenskamerikaner
na i deras sviktande omvårdnad, gjorde själv 
uppteckningar och bandningar av de äldstas 
vittnesmål, tog hand om den egenartade 
Bishop Hill-konsten eich gjorde utställningar 
både i USA och hemma som väckte uppseen
de. Öarna avkastade den ena beiken efter den 
andra skönt illustrerade av Sören Hallgren. 

Men de stora utställningarna var Olov 
Isakssons allra mest spektakulära insatser. Vi
kingarna gick ut över världen och slog alla 
publikrekord. Våra gamla 1800-talsarkcolo-
ger hade varit frejdade i den vetenskapliga 

världen. Nu nådde summan av deras och sena
re arkeologgenerationers insatser en bred 
publik på skilda kontinenter. Svensk utställ
ningsteknik hade plötsligt utvecklats så långt 
att fackfolket utomlands tog starka intryck 
även av den. Aldrig har svenska kulturutspel 
utomlands varit framgångsrikare. I utbyte 
kom guldskatterna från Karpaterna, den skyti
ska konsten, mesopotamisk och israelisk arke
ologi, etiopiska ikoner, islam, och mycket, 
mycket annat. Den svenska publiken började 
äntligen lära känna sitt historiska museum och 
vänja sig vid att där ständigt bjöds på nya 
märkligheter. 

Men allra märkligast - och mest uppseende
väckande vad själva utställningsspråket beträf
far — var tveklöst Luftangrepp. Ingen utställ
ning producerad inom den svenska museivärl
den har effektivare använt konstnärliga medel 
än denna. Texterna av Folke Isaksson samt 
bilderna och de scenograf iska effekterna, som 
Per Tillberg och Roj Friberg svarat för, fick 
en enorm slagkraft. Så har Luftangrepp fun
gerat som en väckarklocka överallt ute i värl
den. Nu vandrar den i Östeuropa där dess 
grymma provokation är särskilt välbehövlig. 
Överallt har den isynnerhet påverkat myndig
heter och politiska makthavare. Vår regering 
beviljade omgående 30 miljoner till forskning 
och särskilt angelägna räddningsåtgärder. 

Självfallet måste Olov Isakssons orimliga 
framfart stoppas! Det hade den antikvariska 
överheten haft klart för sig redan 1972. Själv 
gör han en missvisande jämförelse mellan min 
sorti från Stadsmuseet och hans egen. Den 
hakar därför att min konflikt hörde hemma på 
del kommunalpolitiska planet medan hans ut
spelade sig inom själva den kulturminnesvår
dande byråkratin. 

Roland Pålssem hade som departementsråd 
i utbildningsdepartementet anslutit sig till 
MUS 65:s förslag att kommunala planfrågor 
borde övertas av välbemannade länsantikva-
rieenheter vid länsstyrelsernas planbyråer, att 
länsmuseerna borde förstärkas och att Histo
riska museet beirde befrias från att ha Raä som 
överhet. Men när han efterträdde Sven B. F. 
Jansson som riksantikvarie bytte han stånd
punkt liksom Margareta Biörnslad, som själv 
suttit med i MUS 65. Deras nya vägval stämde 
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uselt med tidens signaler om decentralisering. 
Olov Isaksson stod ut med den oundvikliga 

kemflikten i 16 år. Hans beskrivning av hur 
händigt man manipulerade är förfärande. Au-
diatur et allera pars sa' den gamle romaren. 
Den andra sidan må gärna höra av sig. I vän
tan därpå kan vi blott begrunda att den Isaks
sonska relationen är objektiv i den meningen 
att den speglar hans egna upplevelser. Den 
eftertanken räcker förfärande långt. 

Boken ter sig iovrigt påfällande frisk och 
glädjefylld. Det gäller avsnitten om barna
åren, Uppsala-tiden, de tidiga yrkesupplevel
serna i Norrbotten och Sundsvall och fram
förallt resorna ut i världen. Den är både rolig 
och laddad med intressanta kommentarer. 

Måtte Olov Isakssons exempel mana till ef
terföljd. Vi behöver flera memoarer och fram
förallt tankeutbyten, debattskrifter om yrkets 
grundläggande frågor. Så länge vi inte kom
mit längre i våra balansakter mellan vetenska
pen och utställningsspråket befinner vi oss 
ännu i vårt yrkes stenålder. Trots Olov Isaks
sons envisa försök att föra utvecklingen fram
åt. Ännu saknas klara program för museernas 
pedagogiska avsikter. Ännu står monstruösa 
Modell Sverige kvar i Nordiska museets stora 
hall. Den är den dyrbaraste utställning som 
byggts under det sista decenniet i vårt land 
och förblir en klar miss. Möjligen har vi kne-
gat oss fram till den yngre stenåldern, då det 

gäller att tackla museiyrkets grundfrågor? 
Nåja, en sådan dom vore väl hård. Ett påfal
lande stort antal bra utställningar har också 
kommit till på senare år. Men ojämnheten är 
alltså stor. Och den tyder på att omedvetenhe
ten och ointresset för vårt yrkes grundprob
lem består på många håll. Det är i sanning 
dystert. 

I den skiss till museiyrkets svenska historia 
som jag varvat in i denna recension har Artur 
Hazelius och Sigurd Curman apostroferats 
som två stora outsiders. I en framtid efter en 
mera positiv utveckling kan Olov Isaksson 
komma att betecknas som yrkets tredje epok
bildande outsider. Då får man också anled
ning att på nytt begrunda den besynnerliga 
hantering som han besttids. 

Som en fjärde och desto dystrare outsider 
kan man komma att betrakta centralbyråkra
ten Roland Pålsson. Hans insatser är just nu 
på väg att bli kortlivade. Riksantikvarieämbe
tet kommer säkerligen att drabbas hårt av den 
nu aktuella bantningen av den svenska byrå
kratin. Museiväilden kommer inte att sörja. 
Men måtte man bevaka vikten av att länsstyrel
sernas resurser inom kulturminnesvården då 
istället äntligen förstärks. 

Bo Lagercrantz 
Humlebergsg. 30 A 
S-582 34 Linköping 
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Inger Österholm, Bosättningsmönster på Got
land under stenåldern. En analys av fysisk miljö, 
ekonomi och social struktur. Theses and Papers 
in Archaeology 3. Stockholm 1989. 210 s., 91 
fig. ISBN 91-7146-734-3. 

15 år efter Gunborg Janzons avhandling om 
Gotlands mellanneolitiska gravar kom Inger 
Osterholms bok, som redan genom sin titel 
kan betraktas som ett viktigt komplement till 
diskussioner rörande den gotländska stenål
dern. Inger Österholms avhandling komplet
terar avsevärt den bild av stenålderns Gotland 
vi hittills hade erhållit genom Janzons mono
grafi från 1974, publikationer om Fridtorps 
gravar eller populära framställningar. Arbetet 
visar en komplex kontinuitet i bosättnings
mönster från ca 6000 f. Kr. till ca 1900 f. Kr. 
Boken ger rent allmänt intryck av att vara väl 
genomarbetad. Den visar en del språkliga 
brister och inkonsekvens i stavningen av hu
vudsakligen ortnamn samt i hänvisningarna i 
litteraturen med olika beteckningar i littera
turlistan och i texten. 

Inledningsvis kan man ställa sig frågan: vad 
innebär ö-fenomenet för den gotländska sten
ålderns bosättningsmönster? Ön är begränsad 
av en naturlig zon - havet på alla sidor. Både 
B. Malinowski och G. Burenhult bar beaktat 
ö-fenomen i Söderhavet. Ö-arkee)logi bör in
rymma forskning kring variationer av förhis
toriska ekonomier, anpassning av teknologi 
och bosättningsmönster till olika miljöer, ana
lys av handel och utbyte mellan ö-samhällen 
samt rekonstruktion av förhisteniska sociala 
strukturer genom att studera bosättnings
mönster och gravritual. Hittar man alla dessa 
inriktningar i föd :s bok? Både ja och nej. Man 
noterar i förbigående, att Inger Österholm 
ryggar tillbaka för ordet "kultur", skriver 
t .ex. "under den GR perioden". Semi är all
mänt känt upplever många svenska arkeologer 
en viss oro vid användningen av detta ord och 
försöker ersätta det med "tradition", "peri

od" eller något annat. Förf. tar de)ck aldrig 
riktigt klart ställning, trots att hon ofta 
hänvisar till Burenhults Speglingar ur det för
flutna, där han flera gånger understryker, att 
någon gropkeramisk kultur på Gotland inte 
finns. Det är litet synd att vi inte får veta förfs 
åsikt. Jag skulle ställa en annorlunda fråga: är 
gropkeramik en "per iod" eller "kultur" eller 
snarare ett under mellanneolitisk tid existe
rande samhälle, vilket producerade keramik 
ornerad med bl .a. gropar? G. Janzon 1974 
använde medvetet termen "MN gravar" för 
att aldrig nämna orden "gropkeramisk kul
tur" . Österholm 1989 använder medvetet ter
men "gropkeramisk period" eller "GR bo
platser" samt klimatiska perioder, typ sub
boreal, dock sällan TN eller MN. Min reflek-
tion här blir: vittnar detta om förskiiingstren-
demas föränderiighet eller arkeologernas för
änderliga identitet? 

Avhandlingen är indelad i 10 buvudkapitel. 
Efter introduktionen följer kapitel 2: "Käll
material", indelat i ett geologiskt/naturhisto
risk! källmaterial och arkeologiskt källmateri
al. Kapitel 3: "Undersöknings- och analysme
toder" omfattar egentligen också daterings-
metoder. De undersökta tre referensområde-
na (Möllner/Gullarve, Jakobs/Ajvide och St. 
Domerarve) beskrivs i kapitel 4. Kap. 5 om Lu
tar: "Övriga undersökningar" (i Tofta-, i När / 
Lau-, i Ire/Lickershamns- samt i Havdhem-
oiinådet). I kapitel 6: "Avgränsning av resurs/ 
bosättningseimråden" redovisas en gruppe
ring av boplatserna och de faktorer som på
verkat lokaliseringen samt ekonomi. I kapitel 
7 beskrivs: "Kontinuiteten i bosättningsennrå-
dena" och i kap. 8: "Sociala kontakter inom 
Gotland". Samband med andra områden be
rörs i kap. 9: "Kontakter utåt". Kapitel 10 
sammanfattar "Stenålderns Gotland speglat 
av undersökningsresultaten". En grundlig 
analys av fysisk miljö presenteras. Med ut
gångspunkt i den ekologiska bakgrunden be
handlas människans anpassningsförmåga i 
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framför allt marin miljö, med dess föränderli
ga havs- och landsnivåer. Den ekologiska de
len i Inger Österholms avhandling är mycket 
gedigen och väl dokumenterad. I kapitlet 
frågar sig förf. bl.a. huruvida den sydskandi
naviska ktitflintan helt kan tillskrivas import 
eller om kanske isberg som medförde flinta 
kan ha drivit till ön från kritområdena. Här 
hiir ytterligare en möjlighet beaktas: flinta kan 
ha kommit österifrån. Att den s. k. lyska flin
tan transporterades till Bottniska havet är väl
känt. När man iakttar kartan framgår Got
lands centrala läge mitt i Östersjön. Avståndet 
till svenska fastlandet (Småland) är bara 90 
km, till Estlands kust 144 km. Nämnas skall 
emellertid att det finns geomorfologiska sam
band mellan siluren på Gotland och den i 
mellersta och västra Estland. 

När det gäller den tidigneolitiska expan
sionsfasen instämmer Österholm inte helt i de 
åsikter, som framförts av H. Göransson om 
almsjukan och "destruktionsfasen". Förf. 
drar bär en viktig slutsats: att tidig röjningsfas 
på Gotland (med "yxa och eld") ägde ruin i 
slutet av atlantisk tid. Denna huvudslutsats av 
förf. om tidig ekonomi är avgörande fiir sc-na-
re resonemang och är, enligt min åsikt, myc
ket konsekvent och logiskt konstruerad. En 
invändning skall dock anföras: i detta sam
manhang borde annai jämförande boplatsma
terial kort redovisas från t .ex. talrika sydskan
dinaviska boplatser elär odling (nm än i form 
a\ sädeskornavtryck på keramiken) är påvisad 
före almfallet. Den "trädgårdsmässiga" od
lingens roll beir här, enligt recensenten, betei-
uas som ett mentalt prestige-fenomen. 

I kapitel "Undersöknings- och analysmeto
der" blandas lokaliseringsmetoder och date
ringsmetoder — en mera systematisk genom
gång vore- önskvärd. Redovisningen av en av 
lokaliseringsmetoderna - fosfatkartering -
upptar det längsta kapitlet inom metoddelen, 
Man kan kanske tycka alt ele-l är en fixering, 
men det positiva med denna dv\ iii. all det är 
den mest detaljerade beskrivningen hittills av 
användning av fosfatmetoder i arkeologisk l i t— 
teratur. 

På vissa referensområden, bl.a. på Ajvide-
boplatsen har keramikanalyser utförts. Förf, 
skriver om intentionerna: atl registrera samtli

ga dekor- och käriltyper och att teknologiskt 
analysera keramiken med TCT (Thermal Col
our Tests) för att spåra skillnader i råvara. Här 
måste jag tillägga att TCT:s främsta mål är 
också att studera lertyper och keramikens ur
sprungliga bränningstemperatur samt att be
stämma sintringsintervall (intervall då leran 
övergår från fast till flytande fas). Men om 
förf. med hjälp av B. Hulthén har utfört tek
nologisk analys av keramiskt material, varför 
redovisades då inte petrografisk niikroskope-
ring ftir att kunna fastställa lerans fin
hetsgrad, magringsmaterialets art och teknik? 
Att teknologiskt analysera keramik är inget 
mål ftir sig. Om man utför sådana analyser 
bör målsättningen formuleras - t. ex. för att 
kunna påvisa homogenitet, analysera lerans 
sammansättning och försöka spåra eventuell 
kontinuitet i den kerarniska produktionen. 
Genom tekniska analyser av keramik kan man 
urskilja skillnader eller likheter mellan olika 
goclstyper eller skillnader i råmaterial och 
framställningslcknik lör keramik som be-
eloniis tillhöra olika "kulturer" samt spåra en 
teknisk kontinuitet i keramikproduktionen 
från t.ex. tidigneolitikum till mellanneoliti
kum. 

Avhandlingens arkeologiska huvudavsnitt 
består av en beskrivning och tolkning av refe
rensområden samt andra områden. I kap. 4 
beskriver förf. tre referensområden: Mölner/ 
Gullarve, Jakobs/Ajvide och St. Domerarve. 
Om Möhici/Gullaivc-boplatsens ekonomi an
för Österholm: "Förekomsten av TRB keramik 
och avtryck av sädeskorn i några skärvor visar, 
an boplatsfolkel i början av neolitikum utökat 
näringsfånget med något slag av jordbruk." 
Avtryck av sädeskorn på keramiken kan even
tuellt tyda på delta (trots all det, om vi skall 
användajennbertska termer, snarare- kan röra 
sig om "produktiva gåvor"). Själva förekomsten 
nv TRB keramik kan dock ime indikera jord
bruk. Både i Sydskandinavien (Skåne, Dan
mark), norra Tyskland och i Polen förekom
mer tidigneolitiska boplatser med trattbägar
keramik, dock man spär efter jordbruk. 

Tekniska analyser av keramiken från Ajvide-
boplatserna redovisas grafiskt. Dessa diagram 
vore mera överskådliga, om de- framställdes 
ined procentuella värden. Det gäller for övrigt 
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även andra diagram i boken. I samband med 
beskrivning av skärvtjockleken, konstaterar 
förf. att "kärlen i lagren 3—5 haft ett tunnare 
gods än de yngre kärlen". Jag anser, att ter
merna "teknologisk analys" samt "godstjock
lek" använts ytligt i avhandlingen. Om förf. 
bar mätt skärvtjockleken, varför inte ange ett 
medianvärde fiir äldre och yngre typer? Be
teckningen " tunnare gods" betyder ingenting 
och utgör inte heller något objektivt beskriv-
ningssätt. Eftersom läsaren aldrig får veta 
skärv-tjockleken, vore en tabell med den pro
centuella fördelningen av dessa mått med 
medianvärden ytters önskvärd. Jag finner 
även teilkningen av figurerna 45-53 och slut
satserna otillfredsställande. Jag saknar här en 
systematisk genomgång av dekortyper, t. ex. 
kamomering, granmönster, streck etc. Sam
manställningen av dekorelement analyseras 
och tolkas inte heller i avhandlingen. Det hade 
varit ytterst önskvärt att sammanställa dekor-
clcment i en tabellform med procentuella för
delningar. Eu uppmärksam läsare skulle 
därvid kunna finna vissa regelbundenheter: av 
78 dckorelement utgör 12 (15%) kamstämpel 
och 37'e gropar i kombination med andra 
element. En klarare grafisk form iin den på 
lig. 51 och 52 skulle spara både plats i boken 
och läsarens tid. Förf. registrerade skärvorna 
som gropornerade endast då de hade gropar 
som enda dckorelement. Trots detta uppvisar 
groparna c-n tydlig dominans i Ajvidc-materia-
le-i. ös terholm menar också, alt detta dekor
element är "av helt överordnad rang, vilket 
förklarar gropkeramikens enorma popularitet 
under neolitikum", framför allt de cylindriska 
groparna, vilka markerar skuggeffekt. Tratt
bägarkeramik bar blivit gropkeramik, skriver 
förf. även på andra ställen. Inger Österholm 
citerar ofta G. Burenhult, som i sin bok från 
1986 konstaterar, att "någon gropkeramisk 
kultur bar sannolikt aldrig existerat" e>ch me
nar ait det fanns antingen kustbundna fångst
miljöer d ie r behov av odling. Förf. lar inte 
ställning till detta problem, men markerar 
kanske ändå sin åsikt genom att konsekvent 
inte använda termen "kultur". 

Elt kap. ägnas gravskicket d ie r snarare en 
beskrivning av dubbelgraven i Grausne. Förf. 
noterar, att skeletten ännu inte är osteologiskt 

undersökta, dock rör det sig sannolikt om en 
ung flicka. Det mest anmärkningsvärda med 
denna grav är gravgåvorna: inte mindre än 19 
hela svinundcrkäkar. 10 av käkarna låg parvis 
tillsammans ovanpå varandra. Två andra 
käkar har placerats i kombination med rörben 
av svin. Var finns gravens tolkning? Det finns 
nämligen inte så många gravar med ett 20-30-
tal svinkäkar. Har någon kemisk analys av 
"rödockran" gjorts? Rödockrans förekomst i 
käkarnas fyllning implicerar, enligt min åsikt, 
en ritual i samband med begravningen. På 
flera andra ställen i Sverige påträffades röd-
oe kra på gropkeramiska boplatser i kombina
tion med t. ex. sälben i ett kärl eller sälben i en 
gropanläggning. 

Den senneolitiska bosättningen på Genland 
markeras inte på annat sätt än genom lösfynd 
och hällkistor. De- stora hällkistorna i centrala 
områden uppfattas som långvariga familjegra
var och vittnar om status och revirtänkande 
inom släkter. Men en tanke är dock slående: 
är detta förhållande helt beroende av försk-
ningsintensiteten på ön? Det verkar mycket 
märkligt att inga steine boplatser från senneo
litisk tid skulle existera med utgångspunkt 
från så stort antal av både senneolitiska gravar 
och lösfynd! Eller är det kanske så, att senneo
litiska be>platser döljer sig i material från 
bronsåldersbosättningar? 

Genlands stcnåldersbosältning samlar förf. i 
14 grupper på boplatskaitorna (fig. 21-23). 
13 är kustbundna e>ch en är belägen vid ett 
Större invattensystem. Ett område innehåller 
faktiskt bara eu boplats. Man bar cn känsla av 
all områdena indelades for alt täcka öns samt
liga eldar. Men på Fårö finns t .ex. inte spår 
efter stenåltlcisbosättning, trots att ön under 
neolitisk tid var åtminstone nägra km lång. 
Eller är det forskningsintensiteten som här 
hell styr uppdelningen? 

Förf:s viktiga iakttagelse bör här enkså re
dovisas: orsaken lill skillnaderna ligger, enligt 
henne, i landhöjningen od i havsytans föränd
ringar, vilka t.ex. på brantare kuster inte fått 
s.i slora konsekvenser. På flackare och lång
grund strand är boplatserna separerade hori-
sontellt me-el a\stånd. 

l)e-i är modernt idag att tala om gränser och 
gränsdragning, en ny trend i arkeologin? En 
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viktig aspekt beir i detta sammanhang poäng-
teras: cn naturlig ekologisk gräns behöver inte 
fungera som en barriär, utan tvärtom som en 
kontaktyta. Någol inland har aldrig funnits på 
Gotland under stenåldern, förutom på de all
ra bredaste ställena, hävdar förf. 

Hon tror inte heller pä säsongbundna bo
sättningar - avstånden är fcir korta, det räckte 
med jakt- eller insamlingsutflykter. Detta på
pekande är mycket väsentligt och välformu
lerat som karakteristik av Gotlands stenålder. 

Ett kap. ägnas ekonomi. Avhandlingens titel 
är: Bosättningmönstret på Gotland under stenål
dern. En analys av fysisk miljö, ekonomi och social 
struktur. Man kan anföra atl den första delen 
av undertiteln redovisades mycket grundligt 
och omfattande, de två andra däremot mindre 
utförligt. Osteole)giskt material behandlas 
t .ex. sparsamt. Jag saknar här detaljerade 
analyser av benmaterialet som t. ex. redovis
ning av vilka delar av djuren som var mest 
frekventa på olika boplatser och problematik 
kring säsongutnyttjande för jakt och fiske, 
med klassificering av procentuella fördelning
ar av de rikast förekommande djurarterna 
m. m. Kapitlet, vilket har inånga korrekta och 
intressanta resonemang, skulle vinna på detta! 
Förf. diskuterar bl. a. yxornas användning 
som huggredskap vid skogsröjning. Relativt 
effektiva redskap utgör, påpekar förf., de sli
pade diabasyxorna av limhanmstyp od i 
trindyxor med slipad egg. Tekniska analyser 
införda på yxor visade, att fyra olika diabasyx-
or (limhamnsyxa, trindyxa med slipad egg, 
tunnackig yxa och även enkel skafthålsyxa) har 
samma eggvinkel. Eggvinkeln är alltså elbero
ende av yxtyp och anpassad till materialet. 

Kan man med enbart eggvinklar belägga 
yxornas funktion, t. ex. vid skogshuggning? 
"Det är säkert inte bara de stora tunnackiga 
yxorna, som i tidigneolitisk tid berett vägen 
fiir del öppna odlingslandskapet . . . " , anför 
Österholm. Men hur stora? Om det gäller de 
långa, importerade flintyxorna eller mycket 
långa diabasyxor så kan storleken antyda ett 
samhällssystem, där des.sa yxor indikerar en 
viss status. Förf. som själv har deltagit i olika 
expeditioner till "Söderöarna" har säkert 
uppmärksammat detta fenomen på annat håll! 
Studier på Nya Guinea har visat, att de långa 

yxorna ägdes av de högst stående männen. De 
utnyttjades som brudprisyxor och vid utbytet 
mellan klaner förbundna med varandra. 

Kap. 8 omfattar "Sociala kontakter på Got
land". Förf. skriver redan i början: "Även om 
viss kontakt över havet måste förutsättas och 
även konstateras, bör dock de 14 grupperna 
ba omfattat vardera minst 35 personer för att 
uppnå den siffra, ca 500 personer, som 
brukar förutsättas som minimum för att en 
mer eller mindre isolerad population skall 
överleva i längden." "Viss kontakt över havet" 
är, enligt min åsikt, en otillräcklig informa
tion. Livliga kontakter utåt, både söder- och 
väster- och österut kan spåras redan under 
stenåldern. Peipulationen under "gropkera
misk tid", för att använda förfs teminologi, 
har förmodligen varit en av de högsta under 
stenåldern. Import av stridsyxor måste ha 
skett, enligt förf, via kontakter utanför ön. 
M. Malmer har däremot hävdat, att mellan
neolitiska förhållanden på Gotland tyder på 
symbiotisk samexistens av olika kulturer—eko
nomier. Sådan samexistens förekommer även 
i Sydsverige. Här nämner Österheilm "grop-
keiamikerna". Även här undviker förf. ordet 
"kultur" när det gäller gropkeramik, dock går 
det bra med stridsyxekultur! Jag skulle snarare 
säga, att arkeologi är en kulturvetenskap. Ut
grävda artefakter är kulturella, inte sociala 
och de kan informera om samhället endast 
genom en adekvat förståelse av kulturkontexi. 

I samma kap. redovisar förf. förändringar i 
seder och bruk. Den rituella och intersociala 
betydelsen av begravningsceremonierna bor-
de kanske ha betemats starkare. Begravnings-
riter spelade även en social och tcrapeulisk 
roll. De återspeglade samhällsstrukturer och 
förstärkte de sociala bindningarna. En be-
gravningsceremoni förenar ritual med sociala 
kontakter inom och mellan grupper. I vissa 
områden överlevde t .ex. stenålderns begrav-
ningstraditioner till historiska tider. 

Kap. 9, "Kontakter utåt", omfattar 3 sidor. 
Detta kapitel borde vara betydligt mera om-
fal lande. Det är litet för summariskt. Jag 
saknar ofta sammanhang, då viss information 
verkar vara tillfälligt utvald. Att Golland hade 
livliga kontakter med andra ennråden både i 
väst och öst är helt uppenbart . Detta bör dock 
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enligt min åsikt betonas och belysas på mera 
genomgripande sätt än vad som har gjorts. 
Avhandlingens grundläggande målsättning 
var att klarlägga bosättningsmönstret på Got
land samt belysa fysisk miljö, ekonomi och 
social struktur. Stenålderns samhällen på ön 
levde dock inte isolerade och kontakterna 
med omvärlden präglade människogrupper 
och formade olika sätt att leva. Förf. redogör 
för båtexperiment utförda av Sven Österholm 
int-cl trädstamsbåtar i olika utformning, en typ 
av båt vilken feirtfarande förekommer i söder-
havskulturer. Sven Österholm har konstate
rat, att färder var möjliga vart som helst från 
Gol land och att navigeringen aldrig har varit 
ett problem för sjöfarare. Han påpekade ock
så, att förekomsten av sydskandinavisk flinta 
och bärnsten från Skåne och Danmark före
föll mera förklarlig efter dessa färder! Dessa 
experiment visar vilken viktig roll experimen
tell arkeologi spelar och vilka väsentliga slut
satser man kan dra. 

Förf. hävdar, att norrifrån infördes t. ex. 
bävertänder, skiffer samt "figuriner av lera 
eller annat material". Men dessa kunde fak
tiskt ha kommit både österifrån från den bal
tiska fångstmiljön med talrika ler-, ben- och 
bärnstensfigurer, västerifrån från gropkera
miska boplatser på svenska fastlandet eller 
norrifrån - Mälardalen, Åland, Finland. Men 
varför kunde inte lerfigurerna från Ire tillver
kas på Gotland? Ett väsentligt påpekande gör 
förf. om importer av idéer och sedvänjor samt 
kultbruk och gravritualcr till ön. Sådana feno
men är resultatet av långvariga och direkta 
kontakter. Förf. betänker möjligheten att 
brudar hämtades från andra områden och på
pekar att taburcglerna he>s vissa folk föreskri
ver sådant förfärande, t .ex. på Vanuatu. 

Förf. betonar att kontakterna var livliga un
der stenåldern åt olika håll tack vare det cen
trala läget i Östersjön. Dessa kontakter borde 
dock, enligt min bedömning, redovisas mer 
ingående. Östersjön var den stora kommuni
kationsleden för långvariga förbindelser — 
Gotland mitt i havet har varit centrum för 
varuutbyte redan under stenålder. 

Även etnologin visar på kontakterna utåt. 
Många folksagor på Gotland visar på sydligt 
(danskt eller tyskt) eller på östligt (baltiskt och 

ryskt) inflytande utan motsvarighet på Sve
riges fastland. 

De mäktiga kulturlagren och mycket rika 
marina resurserna vittnar om ett rikt socialt 
eich ceremoniellt livsmönster. Förf. tillskriver 
- helt riktigt enligt min åsikt — den avancerade 
gravritualen en stor betydelse; den måste vitt
na om ett rikt andligt liv under gropkeramisk 
tid. 

Inger Österholms avhandling är en gedigen 
monografi. Boken skulle dock vinna på, om 
avsnitten om kontakterna utåt, jämförande 
material från både syd och öst samt den eko-
nomiska delen hade utvidgats. Från avhand
lingens innehåll kan även forskningsinrikt
ningen medvetet eller omedvetet spåras i 
form av bebyggelsearkeole)gi samt arkeolo
giskt inriktad kulturgeografi. Ett visst intresse 
för etnoarkeologisk forskning kan även obser
veras. Användning av etnoarkeologi borde 
dock skett i den kontextudla arkeologins 
anda. Det vore mera övertygande om förf., 
istället för att giira eleganta vändningar och 
hänvisningar till vistelsen på Vanuatu-ön, 
genomfört en bredare tolkning av olika feno
men från andra kulturer vid jämförelser med 
det gotländska materialet. 

Styrkan i 1. Österholms bok ligger i de ut
förliga resonemangen kring fysisk miljö, bo
sättnings- samt resursområden. Det är en fyl
lig, förhållandevis överskådlig monografi med 
tyngd på bosättningsmönstren. Svagheten lig
ger i avsaknaden av makroperspektivet: de 
sparsamt behandlade problemställningarna 
såsom kontakterna utåt samt jämförande stu
dier av boplatsmaterial från övriga Sverige. 
Man kunde även ha önskat en tydligare tolk
ning av ekonomin. Detta anförs dock inte som 
en allvarlig kritisk markering men en framställ
ning som är intressant och helt tydligt resulta
tet av ett stort arbete och en grundlig analys. 

Bozena Wyszomirska 
Runslingan 16 A 

223 77 Lund 

Hans-Jörgen Beier, Die Kugelamphorenkullur 
im Mittelelbe—Saale Gebiet und in der Altmark. 
Veröffentlichungen des Landesmuseum fiir 
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Vorgeschichte in Halle Band 41 . VEB Deut
scher Verlag der Wissenschaften. Berlin 1988. 
ISSN 0072-940X. 

Ett nytt bidrag till den långa raden av tyska 
monografiska behandlingar av de neolitiska 
kulturgrupperna utgör H. J. Beiers arbete 
kring Kugelaniphorenkulturen (KAK) i Mittcl-
elbe—Saale området samt i Altmark. Beier är 
elev till Joachim Preuss i Halle och hans arbe
te följer i stort samma disposition som dennes 
arbeten kring Baalberg och Tiefstichgrupper-
na. Med andra ord ligger tyngdpunkten på en 
omsorgsfull analys av de materiella aspekterna 
av kulturen. Framför allt keramiken blir före
mål för en omfattande analys. Av de båda 
grupper senn ingår i Beiers arbete tillhör 1 730 
(91,6%) objekt Mittelelbe-gruppen medan en
dast 103 objekt (8,4%) kan föras till Altmark
gruppen. 

Analysen av keramiken är baserad på två 
grundstenar: form och ornamentik. Intres
sant är en jämförelse mellan de båda grupper
na som ingår i Beiers arbete eich det arbete 
som E. Nagel utförde angående KAK i Meck
lenburg (1985, Die Erscheinungen der Kugelam-
phorenktdtur im Norden der DDR, Berlin). 
Ornamentiken skiljer sig markant mellan de 
tre grupperna. I Mittelelbe-gruppen domine
rar linjeomamentik (24,7%) med snöroma-
mentik på andra plats (22,1 %), i Altmark do
minerar sticken iiamentik (45,6%) med linjeen-
namentik på andra plats, e>ch i Mecklenburg 
dominerar stickomamentik med linjeoma
mentik därefter. Ett särdrag i Altmark-grup
pen är Furchenstich med 17,5%. Denna typ 
,i\ ornamentik är litet företrädd i de båda 
andra grupperna. 

Beier pekar på dessa lokala variationer men 
hävdar att det viktiga är den gemensamma 
stilutvecklingen och analysen av utbredning 
och skillnader i utveckling inom olika områ
den. Beier bygger i denna analys i huvudsak 
på ett arbete- av Nordman (1985). 

I analysen framträder lokala grupper; så är 
t .ex. vinkelband vanligt förekommande i Mii-
telelbegruppen medan ele-iia drag är ovanligt 
inom o\ riga områden. Detta tar Beier som ett 
indicium för de starka Bcriibuigkoinponen-
terna i KAK i detla område. Inom Mittelelbe-

gruppen förekommer små variationer i orna
mentiken; den ger ett homogent intryck. 

När det gäller keramikformer är skillnader
na steira. Vida skålar är t. ex. betydligt vanliga
re i Mittelelbe-området än i Altmark. Uppen
barligen är det också så att vissa kärlformer 
endast tillverkats för rituella ändamål, något 
som Beier visar genom cn studie av slutna 
gravfynd. I flera fall är kärlkombinationerna i 
gravarna tillverkade av en och samma krukma
kare. 

När det gäller flint- ocb stenartefakter lig
ger tyngdpunkten i arbetet på flintyxorna och 
stridsyxorna med nackkamin. Flintyxorna 
inom KAK är enligt Beier relativt små med cn 
längd av 8-12 cm. Typmässigt tillhör de den 
tjocknackiga typen med ett relativt tunt blad. 
Stridsyxorna med nackkamm är en typ som 
framför allt förekommer i Mecklenburg. I 
Mittddbe-onirådet förekommer ele relativt 
ofta och skall enligt Beier anses som en del av 
KAK:s inventarium. Nagel (1985) förbinder 
däremot denna typ med trattbägarkulturen 
och ser den senn en av KAK övertagen typ. K. 
Ebbesen anser atl den aktuella typen skall pla
ceras i MN V (1975, Die jungen- Ii ii liteibn hel
kult ur auf den dänischen Inseln. Arkaeologiske 
Studier II). Beier anför den åsikten att det är 
en typ som utvecklats i Mecklenburg och 
spritts till andra grupper inom KAK och TRB. 

Efter ele- siora inledande kapitlen kring den 
materiella kulturen vidtar cn diskussion kring 
bosättningsmönster od i kronologi. Som van
ligt, får man väl säga näi elel gäller denna typ 
av arbeten, intar diskussionen kring bosätt-
ning och ekonomi en underordnad roll i dis
kussionen. Bcicr gör dock utifrån det bristfäl
liga materialet cn intressant analys av dessa 
förhållanden. Större boplatsundersökningar 
saknas nästan helt. 

I motsats lill de flesta andra neolitiska kul
turer uppvisar KAK särskilt två egenskaper: 
belägg for större boplatser saknas och anläg
gandet a\ gravhögar d ie r mindre gravfäll är 
ovanligt. Bristen på boplatser kan enligt Bc-ie-i 
bero på svårigheten an skilja artefakterna från 
t.ex. Bemburgkulturen eller högar frän snör
keramikerna. Möjligheten föreligger alltså atl 
KAK skulle- vara underrepresenterad inom ar
betsområdena. Med sina 328 registrerade 
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fyndplatser är KAK en av de minsta mellan
neolitiska kulturerna i Elbe—Saale området. 

Mycket av Beiers resonemang måste alltså 
av tvång bygga på äldre undersökningar. Som 
tidigare nämnts saknas uppgifter om att till 
ytan större boplatser skulle finnas inom KAK. 
Författaren nämner t.ex. en äldre undersök
ning vid Dessau-Kleinkuhnau som omfattar ca 
1 200 n r med ett betydande antal stolphål och 
gropar. Några säkra spår av hus är inte belag
da på denna plats eller någon annan KAK-
boplats. Beier teilkar däremot en del större 
gropar som rester av delvis nedgrävda hus-
konstruktioner. Det finns naturligtvis en möj
lighet att några av dessa relativt grunda, flacka 
gropar kan härröra från delvis nedgrävda hus. 
Man tänker osökt på en del hus som under
sökts i Sydskandinavien under senare år och 
som daterats från sen TRB och framåt. På 
basis av det lilla materialet drar Beier den 
slutsatsen att KAK:s bosättningsmönster kän
netecknas av små boplatser med en begränsad 
varaktighet. 

Författaren pekar pä ett flertal intressanta 
förhållanden angående boplatsernas korolo
giska spridning. I) Tyngdpunkten ligger inom 
den östra delen av Mittelelbe-området och 
skiljer sig därmed markant frän andra neoliti
ska kulturer. 2) Fyndplatserna ligger i anslut
ning till vattendrag. 3) KAK håller sig till flac
ka områden, ej högre än 200 m. ö. h. 
4) Fyndplatserna inom gruppen i Altmark har 
ungefär samma placering som Tiefstichkera-
mikema. Det är tyvärr så att mer detaljerad 
information saknas kring boplatsstruktur 
in. ni. då nyare boplatsundersökningar saknas. 

En betydande del av Beiers arbete berör 
gravtyper och gravseder inom KAK. Det visar 
sig att majenitetcn av gravarna kan betet knäs 
som ensamgravar; endast ett stiirre gravfäll 
(Pevestorf) är känt. Detta ligger i Altmark/ 
Luneburg. Högar är mycket ovanliga inom 
KAK. Endast cn gång har cn primärbegrav
ning i hög påträffats. Intressant är att man i 
ett flertal megalitgravar i Mecklenburg påträf
fat sekundärbegravningar från KAK; detsam
ma gäller for All mark. När det gäller möjlig
heten att belysa en eventuell social skiktning 
inom KAK menar Beier att delta inle- går alt se 
i gravmaterialet. Gravgodsets placering följer 

däremot ett fast mönster: kärl och matoffer 
påträffas vid huvudändan; yxor och mejslar är 
i regel placerade i närheten av skallen och 
överkroppen. 

Som nämndes ovan menar Beier att det inte 
går att se någon direkt social stiatificring i 
gravmaterialet. Ett möjligt undantag är gravar 
med fyra eller fler kärl som endast är mans
gravar. 

Den sista delen av arbetet upptas av en 
omfattande kronologisk diskussion, vilken 
inte i detalj kan refereras här. Några viktigare 
synpunkter skall dock beröras. Utifrån rent 
stratigrafiska observatiemer, huvudsakligen 
gravar men även boplatser som överlagras av 
t .ex. snörkeramiska gravar, har följande ge
nerella observationer beträffande kronologin 
gjorts. Klart är att KAK i Mit tddbe-Saale 
området är yngre än Baalberg-, Salzmtinde-
och Walternienburg-kultureina men delvis 
samtida med Bernburgkulturen och äldre än 
den snörkeramiska kulturen. Ser vi på Alt-
niark-Luneburgområdet är KAK klart äldre 
än cnkdgiavskulturen. Samma förhållande 
kan iakttagas i Mecklenburg (Nagel 1985, s. 
32). Beiers uppfattning är att KAK är delvis 
samtida med den yngre delen av Bernburg 
och med cn endast kortvarig överlappning 
med den snörkeramiska kulturen. 

Det föreligger stora svårigheter att se en 
inre kronologisk uppdelning av KAK. Beier 
ser dock en tendens i materialet att oornerade 
kärl kan höra till en yngre fas. Den absoluta 
kronologin är svår, alltför få C "-dateringar 
föreligger. De få dateringar som finns place
rar KAK i intervallet 2500-2100 B.C. Ett storl 
problem har varit bur man skall förstå KAK:s 
ursprung och i cit slutkapitel sammanfattat 
Beier de förhärskande uppfattningania. Beier 
menar själv att KAK kan förslås som en ut
veckling av den sydligaste TRB-kiilluicn mel
lan Elbe och Weichsel, en utveckling i ett 
randområde av TRB-kulturen. Enligl författa
ren lår man också räkna med smärre migia-
tioner till närbelägna områden som t.ex. Alt
mark eller Böhmen. 

Intressant är att jämföra med utvecklingen i 
Mecklenburg. Nagel (1985, s. 34) anser all 
KAK bygger på TRB-dcment med inslag av 
Havelandkultur. I samband med denna pro-
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cess utvecklas en speciell keramik, Kugelam-
phorenkeramik. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Beiers ar
bete är ett viktigt bidrag till vår kännedom om 
en av de på sitt sätt mest intressanta neolitiska 
grupperna i Mellaneuropa. I ett arbete av den 
art som Beiers är det emellertid svårt att rik
tigt få grepp enn en sådan central fråga som 
hur en ny grupp växer fram. 

Det står idag klart att förändringar i en sfär 
kan bero på ett flertal faktorer. Detta är ett 
problem i de flesta monografiska bearbetning
ar av den typ som föreliggande arbete är ett 
exempel på. Kronologiska och ekonomiska 
förändringar ges ett stort utrymme medan 
andra faktorer egentligen inte behandlas. Vad 
man idag efterlyser är en syntes av de fram
komna resultaten. Vår kunskap om den mate
riella kulturen inom de neolitiska kulturerna i 
Mellaneuropa är idag sten- medan kunskap och 
idéer om hur förändringar i markutnyttjande, 
boplatsstorlek osv. i stort saknas. Vi får hop
pas att ett sådant arbete är på gång. I väntan 
på detta är Beiers arbete ett viktigt bidrag till 
kännedomen om den neolitiska utvecklingen. 

Mats Larsson 
Riksantikvarieämbetet 

UV-Linköping 

Die Germanen. Geschichte und Kultur der ger
manischen Stamme in Mitteleuropa 1. Von 
den Anfängen bis zum 2. Jahrhunder t unserer 
Zeitrechnung. Ausgearbeitet von einem Aulo-
renkoUektiv unter Leitung von Bruno Kriiger. 
Veröffentlichungen des Zentralinstituts fiir 
Alte Geschichte und Arcbäologie der Akade
mie der Wissenschaften der DDR 4 / 1 , heraus
gegeben von Joachim Herrmann. Akademic-
Verlag, Berlin 1988. 584 Seiten, 133 Abbil
dungen, 63 Tafeln, 3 Karten. 5., durchge-
sehene Auflage. ISBN 3-05-000123-2. 

Handboken Die Germanen I—Il är ett försök atl 
i två band samla en mångsidig kunskap om de 
germanska stammarna i Mellaneuropa fram 
till en tidpunkt då frankerna överteigden poli
tiska ledningen. En viss tyngdpunkt ligger hell 

naturligt på material från DDR. Båda banden 
bar redan utkommit i flera upplagor och har 
varit föremål för kommentarer. Den i denna 
anmälan aktuella delen ennfattar de äldre tids
avsnitten fram till och med andra århundra
det av vår tideräkning. Det är den femte upp
lagan och den har tiyckåret 1988. 

Det är uppenbart att handboken i den form 
den föreligger svarar mot ett verkligt behov. 
Fördelen med den täta utgivningen av nya 
upplagor är att vissa justeringar kan göras. 
Den fjärde upplagan från 1986 var "uberar-
beitet" och den nu föreliggande beskrives 
som "durchgesehen". Men i omfång räknat 
från första upplagan som utkom 1976 är skill
naden i själva verket inte stor. 

Målsättningen att samla så mycket kunskap 
har medfört att författarna måste vara spe-
cialister på olika områden, ett förfättarkollek-
tiv. Det är en historiker, en språkvetare, en 
antropolog, en zoolog och ett stort anlal 
arkeologer som bidragit. 

En central punkt är naturligtvis frågan om 
hur de germanska stammarna kommit till och 
när detta skedde. Frågan belyses på traditio
nellt sätt dels arkeologiskt dels språkveten-
skapligt. 

Jastoifkulturen är en fäst punkt i diskussiei-
nen om kontinuitetsfrågorna. Men det är 
svårt att få fram konkreta belägg för samband 
mellan arkeologiskt material och folkstam
mar. De språkvetenskapliga sammanhangen 
iir ännu svårare alt spåra. Man saknar i det 
sedan länge utformade avsnittet om german-
st annnamas uppkomst såväl friska källkritiska 
synpunkter som nyare forskningsaspekter. 

Handboken har som helhet hög ambitions
nivå. Man behandlar utförligt inte bara den 
materiella kulturen utan även fragen- som rör 
andlig kullur, sociala förhållanden och nä
ringsliv. Bland författarna finns framstående 
experter som Peter Donat lör boplatser och 
huskonstruktioner. Gunter Behm-Blanke som 
har stor erfarenhet från egna undersökningar 
skriver om kult och ideologi och Heinz Grii
nert om näringslivet på vilket han ger en varie
rad syn. Acliini Leube tar upp olika aspekter 
på materiell kultur. Bruno Kroger slutligen 
behandlar själv övergripande problem om po
litiska, sociala och produktionstekniska för-

Fornvännen 86 (1991) 



Recensioner 133 

hållanden och samordnar i övrigt de olika av
snitten. 

En handbok får sin form i den första uppla
gan där grundmaterialet föres in. En revide
ring eller översyn är inte lätt att göra, särskilt 
om det rör sig om arkeologi där materialet 
ökar kraftigt och metoder förändras. Man 
kommer snart till en tidpunkt då allt behöver 
nyskrivas. Även om denna handbok i och för 
sig är användbar på många sätt har man 
egentligen kommit fram till en tidpunkt då 
man har anledning överväga att på nytt bygga 
upp den från grunden. Detta kan vara motive
rat även av det skälet att uppfattningarna om 
teoretisk grundsyn och politiska skeenden nu 
starkt har förändrats och materialet dessutom 
vuxit betydligt. Omarbetning av materialet 
och en starkare källkritik skulle kunna medfö
ra en förnyelse av stort värde. Detta innebär 
emellertid inte att man dömer ut den i dess 
nuvarande skick. Som nämnts har åtgången 
på nya upplagor visat att den fyller en stor 
uppgift. Dess förtjänst i dess nuvarande skick 
är framför allt det där samlade stora materia
let som har oförändrad aktualitet. 

Boken avslutas med utförliga litteratur
hänvisningar e>ch register vilka underlättar an
vändningen. Men även beträffande litteratu
ren gäller att det behövs rätt omfattande bear
betningar för att få den helt aktuell. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska Institutionen 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Mogens 0rsnes , Ejsbfll I, Waffenopferfunde des 
4.—5.fahrh. nach Chr. Det Kongelige Nordiske 
Oldskriftselskab, K0benhavn 1988. ISSN 
0105-578x. 

Klaus Raddatz, Der Thorsberger Moorfund. 
Katalog. Offa-Biicher B. 65. ISSN 0581-9741. 

För några år sedan avslutades utgrävningarna 
av det stora mossfyndet vid Illerup nära Skan-
derborg på Jylland. Genom mindre uppsatser 
och kongressrapporter om de fantastiska va
pendepåerna har vi fått klart för oss att en hel 

härs utrustning nu kunnat tillvaratas under 
goda betingelser. Fynden är välbevarade i fuk
ten, hela spjut och sköldar exempelvis. Under 
ledning av J0rgen Ilkjaer pågår som bäst bear
betningen av detta enorma material — det 
största fyndet av romerska vapen överhuvud
taget. Illerup ger möjlighet till tolkning inte 
bara av vapentyper och illegal vapenhandel 
över förbjudna gränser (jfr Boforsaffären) 
utan även skedets politiska historia i Sydskan-
dinavien. Vid sidan av Illerupstudierna pågår i 
Danmark efterundersökning av Nydammos-
sen genom Peter Vang-Petersen, arbeten 
kring de mindre offerfynden genom Charlotte 
Fabeck och publicering och bearbetning av 
mossfyndet från Ejsb0l (nära Haderslev) ge
nom Mogens Orsnes. 

I Tyskland har Klaus Raddatz publicerat sin 
länge emotsedda katale>g över Thorsberg-fyn-
dets vapen och hästutrustning. Raddatz publi
cerade första delen av sina studier över Thors-
bergmaterialet redan 1957. Här behandlade 
han den personliga utrustningen. Vid arbetet 
med Skedemosse hade j ag ofta anledning 
hänvisa till Raddatz' typindelning av främst 
remtyget. I föreliggande volym ger Raddatz 
en rent deskriptiv katalog, medan den syste
matiska bearbetningen av hela Thorsbergma-
terialet ännu inte avslutats. Det är beundrans
värt att Klaus Raddatz efter pensionering 
återupptagit sina mossfyndstudier. Återupp
täckten av utgrävaren Conrad Engelhardts 
dagbok från 1860 med där angivna fyndom
ständigheter kommer att ge ytterligare tyngd 
åt denna nya bearbetning av ett av de stora 
gamla mossfynden. 

En flitig "pensionär" är också Mogens Ors
nes, som sedan han sluppit förvaltningsansva
ret för 1. afd. på Nationalmuseet arbetar på 
slutpublikationen över Ejsb0l Mosefund. Till
sammans med chefen för Haderslevs museum 
Hans Neumann undersökte Mogens Orsnes 
vapenofferfyndet i Ejsböl under nio somrar 
1956-1964. Sedan Neumann avlidit, står Ors
nes ensam kvar som ansvarig för publicering
en av detta enhetliga och mycket välbevarade 
fynd, som nu framläggs i en snygg volym med 
drygt 200 bildsidor, bestående av teckningar 
av Henning Orsnes och foton av Lennart Lar
sen (därav några färgplanscher). Själva texten 
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på 158 sidor är avfattad på tyska med en ca 25 
sidor lång sammanfattning på danska. 

Offerfyndet kom i dagen 1955 genom ett 
dräneringsschakt i den torrlagda betesmark 
som en gång var en sjö med utlopp i Haders-
levs fjord. I schaktet låg en hög av vapen -
mest pilspetsar och delar av svärdsslidor, rem
tyg och spjut - tillsammans mer än 600 före
mål. Denna "oldsagsdynge" visade sig ha ned
lagts vid själva strandkanten, medan de vid 
den följande utgrävningen påträffade ca 
2 000 föremålen kastats ut från stranden, där 
de täckts av allt djupare dylager. Några spjut 
har kastats ett 40-tal meter. Utgrävarna utgick 
under hela grävningen från att själva offran
det skett från stranden och att man genom att 
undersöka sjöbotten utifrån det första fyndet 
vid stranden skulle komma åt hela fyndet. På 
detta sätt undersöktes 1 700 n r . Utgrävning
en utfördes i meterbreda profilbänkar, där 
fynden dokumenterades in situ i den grå gytt
jan. Arkeologerna ritade 550 m profilvägg av 
de smala schakten; ca 2 500 föremål, ca 1 000 
trä- och grenstycken med hack- och huggspår, 
8 000 stenar och 320 djurben tillvaratogs. 

Inför en eventuell fortsättning av utgräv
ningen påpekar Orsnes nu möjligheten att 
andra nedläggningar kan ha skett från flotte 
eller båt betydligt längre ut i sjön. Dessa re
flektioner har föranletts av att vissa av deposi
tionerna i Illerup måste ha ägt rum från båt. 
Samma iakttagelse kunde jag göra i Skedemos
se, där ju fyndomständigheterna var betydligt 
sämre på grund av torrläggning och uppod
ling. Orsnes påpekar även att den fortsatta 
torrläggningen av Ejsb0l-lokalen blir ödesdi
ger för eventuellt återstående fynd. Såväl Ejs-
b0l- som Illerupfynden har, genom att de 
kunnat grävas ut i tid, inte drabbats av den 
förstörelse som motsvarande fynd från Skede
mosse på Öland utsatts för. Det var med av
undjag vid besök i Ejsb0l såg de guldglänsan
de bronserna och eggvassa svärden ligga i den 
våta gyttjan, när j ag visste vad som gått för
lorat i den öländska mossen. 

Två nedläggningar kan konstateras i Ejsböl 
— en äldre och större, den nordliga, och en 
yngre av "pars pro toto"-karaktär, kallad den 
sydliga. Den äldre nedläggningen represente
rar samtliga vapenslag för ett krigarfölje om 

ca 200 man. Spjut är de vanligaste vapnen. Ett 
60-tal man har dessutom burit svärd, nio har 
varit beridna. Ejsböl Nord dateras till senro
mersk tid, ca 300 e. Kr. 

Ett århundrade senare äger nästa offer 
rum. Det har en helt annan karaktär - endast 
utsökta remspännen och svärdsbeslag i för
gyllt karvsnitt har kastats ut i offersjön. Denna 
karaktär av offer brukar kallas "pars pro to to" 
och har tolkats som att dyrbara stycken fått 
representera helheten. De yngre fynden i Ny
dam - Nydam II - är de bästa motsvarigheter
na till Ejsb0l II eller Ejsböl Syd, som Orsnes 
tycks vilja kalla dem. Liksom i Nydam tycks 
också en båt ingå i detta offer. Vang-Petersens 
undersökningar i Nydam under 80-talet anty
der att den tidigare tolkningen av "pars pro 
toto"-offren bör omprövas. Kanske finns de 
vanliga vapnen från Ejsb0l Syd i någon annan 
del av mossen? 

Orsnes uppehåller sig även vid hur själva 
offerriterna genomförts. Flertalet vapen är 
söderhuggna och medvetet stympade. Han 
menar att de erövrade vapnen samlats ihop 
och sorterats innan de utsatts för rituell för
störing och elden på offerbål. Ceremonierna 
har ägt rum på en liten sank landtunga. De på 
detta sätt invigda vapnen har sedan kastats ut i 
vattnet. Därefter har stenar kastats ut efter 
dem. 

Samma iakttagelser kan göras i flertalet 
mossfynd av detta slag. De brukar tolkas som 
krigsbyten som lovats gudarna som tack för en 
seger. Klassiska författare tas som intäkt för 
denna tolkning. Ejsb0l och Illerup är goda 
illustrationer till uppgifter hos exempelvis 
Caesar. Men frågan om varför just i dessa 
mossar har ännu inte lösts. Råkade de bara 
ligga nära ett slagfält? I många fall är bilden 
säkert mer komplicerad - krigsbyteoffren är 
bara en typ av offer i en etablerad kultplats. Så 
torde i varje fall vara fallet i Thorsberg och 
Skedemosse. I Ejsb0l har ett par träbeläten 
påträffats som möjligen kan ses som primitiva 
kultfigurer. Men är de samtida med vapenoff
ren? 

Det är med spänning man ser fram mot de 
slutliga bearbetningarna av fynden från Il
lerup Ådal (där träfigurer och lerkärl påträf
fats i anslutande våtmarker) och Ejsböl där 
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såväl lerkärl senn en udda Vestlandskittel an
tyder att även fredliga offer kan ha förekom
mit. 

Ulf Erik Hagberg 
Statens historiska museum 

Klaus Ebbesen, felling. Arkceologi og historie. 
Forlaget Fremad, Viborg 1990. 48 s. ISBN 
87-557-1570-2. 

Det mäktigaste och kanske mest bekanta forn-
tidsmonumentet i Danmark är högarna vid 
Jelling på östra Mittjylland. I dag består det av 
Nordhögen, som är Danmarks största gravhög 
(8,5 m hög och 65 m i diameter), samt Syd-
högen som i sin tur är Danmarks största hög-
anläggning över huvud taget med sina 77 m i 
diameter och 11,5 m på höjden. Mellan hög
arna finns en stor 2,5 m hög runsten med tre 
släta sidor som smalnar av uppåt ocb dessut
om en liten runsten. Den lilla stenen meddelar 
att kung Gorm reste dessa stenar (kumbl) efter 
sin maka fyra och den stora säger att Harald 
byggde monumenten efter sin fader Gorm 
och sin moder Tyra. Den stora stenen berättar 
också att Harald vann hela Danmark och 
Norge och gjorde danerna kristna. Den stora 
stenen bar slingor och bildristningar som en 
gång varit målade i starka färger. Mellan de 
båda högarna linns i dag en vitkalkad stenkyr
ka som beräknas vara påbörjad ca 1100. Ut
grävningar har visat att denna kyrka har före
gåtts av minst tre olika träkyrkor. 

Namnet Jelling bar alltid förknippats med 
Gorm den Gamle och Tyra Danebod samt 
deras son Harald Blåtand. Redan i slutet av 
1500-talet företogs den första "arkeologiska 
undersökningen" på platsen men det var fiirst 
år 1820 som Nationalmuseet i Köpenhamn 
där utförde sin första arkeologiska utgrävning 
någonsin sedan Jell ingcböndema i jakt på vat
ten påträffat några småsaker i en gravkamma
re i Nordhögen. Det arkeologiska utbytet blev 
ej särskilt stort. Nästa utgrävning i Jelling för
anstaltades av konung Fredrik den VILe som 
var en ivrig amatörarkeolog. Med hjälp av J. J. 
A. Worsaae och ingenjörstrupper utgrävdes 
Sydhögen med gruvteknik, dvs. man grävde 

schaktgångar som brädkläddes och stöttades 
med stolpar. Företaget var resultatlöst varför 
man övergick till utgrävning av Nordhögen 
med samma teknik. Man fann där en gravkam
mare som på konungens befallning restaure
rades och som sedan under några år kunde 
besökas av allmänheten. Sommaren 1941 var 
det återigen dags för en ny utgrävning av det 
gäckande monumentet som ännu ej givit svar 
på arkeologernas frågor. Under fyra månader 
grävde 45 man i Sydhögen, men man fann ej 
den gravkammare man hade väntat. Var fanns 
då Gorm och Tyra begravda? Under slutet av 
1940-talet fann man under stenkyrkan spår av 
träbyggnader. På 1970-talet var det åter dags 
för en utgrävning. Man kunde konstatera att 
den första träkyrkan var en stor basilika av ek, 
3 0 x 1 4 m. Framför koret i kyrkan fann man 
så äntligen de oordnade jordiska resterna ef
ter en 40-årig man. Benen som man fann vid 
koret har analyserats osteologiskt och man har 
konstaterat att de härrör från en ca 40-årig, 
173 cm lång man. Man hade äntligen funnit 
Gorm den Gamle vars kvarlevor hade flyttats 
lill kyrkans vigda jord av den kristnade sonen 
Harald. 

I Nordhögen, som är bygd över en gravhög 
från äldre bronsålder, fann man vid 1800-
talets utgrävningar en långsmal kammare 
byggd av ekbrädor, som sannolikt varit klädda 
med tyg. Vid utgrävningen 1820 fann man 
förutom några små metallfragment en 4,2 cm 
hög, med djurornamentik rikt nidloornerad 
silverbägare. Denna bägares ornamentik har 
givit namnet åt vikingatidens Jellingstil. Ett 
litet fragment av rött sidentyg kan vara rester 
av den dödes dräkt. Dendrokronologisk date
ring visar att träet i kammaren är fällt 958/59, 
då Gorm den Gamle dog, varför man med 
gott fog kan anta att gravkammaren byggts för 
Gorm. 

Vid Jelling finns också rester efter vad man 
antar har varit en gigantisk skeppssättning 
(150 ni lång). Denna kan vara de "kumbl" som 
Gorm, enligt runstenen, byggt över Tyra, sin 
hustru. Allt detta och mer därtill har vi arkeo
loger kunnat läsa i olika arkeologiska fackböck
er, men en lättillgänglig pocketbroschyr har 
ej förekommit på länge. Därför är Klaus Eb
besens populärt hållna men icke desto mindre 
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faktaspäckade 48-sidiga broschyr om Jelling 
mycket välkommen. 

Omslagsbilden i fyrfärgstryck är en flygbild 
över området med högarna. Man ser kyrkan 
med dess sentida kyrkogård och delar av den 
omgivande landsortsstaden Jellings asfaltera
de gator och smyger tätt in på monumentet. 
Bilden ger en god uppfattning om de impo
santa högarna och man ser också resterna ef
ter den stora skeppssättningen. Just denna typ 
av populär sammanfattning av "Stånd der 
Feirschung" kompletterad med historik och 
jämförande utvikningar där det aktuella 
objektet sätts in i sitt kulturhistoriska sam
manhang är intressant för en läsare som vill 
veta något om ett fornminne utan att vara 
direkt fackkunnig. 

Ebbesen blandar i sin broschyr fakta med 
folklig tradition utan att läsaren behöver tvivla 
på vad som är vad. Det ger en varierande 
läsning och Ebbesens språk flyter bra. Man 
läser glupskt de 48 sidorna utan att förlora 
intresset. 

Carin Orrling 
Statens historiska museum 

Mats G. Larsson, Runstenar och utlandsfärder. 
Aspekter på del senvikingalida samhället med ut
gångsp un kt i de justa fornlämningarna. Acta Ar
chaeologica Lundensia. Series in 8°. Nr. 18. 
Lund 1990. 174 s. e>ch 26 fig. Almqvist & 
Wiksell International. ISBN 91-22-01371-7. 

Som undertiteln visar handlar denna avhand-
lig om runstenar och deras förhållande till 
andra fasta fornlämningar. Som undersök
ningsområde har Mats G. Larsson valt Mälar
dalen, omfattande landskapen Uppland, Sö
dermanland, Västmanland och Närke samt 
därtill anslutande delar av landskapen Öster
götland och Gästrikland. Mälardalen är ett 
unikt område i Norden vad gäller runstensfö-
rekomsi mcel sina närmare 2 000 runstenar. 
Motsvarande siffror för Danmark och Norge 
är betydligt mer beskedliga med ca 200 re
spektive 50 runstenar. 

Greppet att systematiskt undersöka runste

narnas förhållande till olika typer av fornläm-
ningar är avhandlingens stora vinst och därtill 
ett viktigt bidrag till förståelsen av runstenar
nas sociala funktiem. Avhandlingen omfattar 
sex onumrerade kapitel med titlarna forsk-
ningshistorik, material och metod, förutsätt
ningar och källkritiska aspekter, geografisk 
översikt över runstensmaterialet, utlandsfa-
rarstenar och fornlämningar samt kapitlet hi
storiska anknytningar och omfattning. 

I den forskningshistoriska delen redogörs 
kon fattat för den långa, huvudsakligen filolo
gisk-historiska forskningstraditionen som 
finns i samband med runstenar alltifrån Bure
us, Hadorph, Peringer, Brocman, Celsius, Dy
beck och fram till von Friesen, Wessén och S. 
B. F. Jansson. Sveriges runinskrifter, som bör
jade utges 1900 och vars utgivning ännu inte 
är avslutad, bildar for förf. (t>ch oss andra 
arkeologer) den grundläggande källan när det 
gäller runstenarna. Här står vi som arkeologer 
helt hjälplösa när det gäller ett kritiskt förhåll
ningssätt till runstenarnas textmässiga inne
håll och när det gäller språkliga dateringskri
terier. Som exempel på det ibland vanskliga 
tolkningsarbetet när det gäller en så grundläg
gande sak som vad som står på cn runsten kan 
det klassiska exemplet med Sonder-Vingeste-
nen 2 i Viborg amt i Danmark nämnas. Den 
äldre tolkningen av stenens text översattes av 
Wimmer sålunda: 

Tovi bryte rest denna sten efter sina bröder Yre och 
Kade. Säll den som plöjde och sådde i sin ungdom, 
de ska säkerl ge rikt utbyte. 

En senare omtolkning av endast ett fåtal run
tecken gav Jacobsen & Moltke i Danmarks ru
neindskrifter (1942, s. 121) texten följande ly
delse: 

(N.N.) reste denna sten efler sina ivå bröder Uröke 
och Kade. . . . sårade och övade sig. En räte den nian 
som ödar della minne. 

De båda texterna står verkligen i bjärt kon
trast till varandra och får tjäna som exempel 
på vad som (i sämsta fall?) kan dölja sig under 
en påstådd säker läsning av en text. 

När det gäller den tidigare forskningens 
uppfattningar om orsaken till runstensresan-
det i allmänhet har kanske de flesta satt det i 
samband med den under 1000-talet starkt 
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framväxande kristna missionen, t. o. m. att det 
var missionärer som var utövande runstens
mästare. Bl. a. skulle den i historiska källor 
kände Osmundus vara den särskilt i Uppland 
flitigt verksamme runstensristaren Asmund 
Karason (v. Friesen). Andra av flera omfatta
de uppfattningar menar att runstenarna varit 
arvsdokument och åtkomsthandlingar. Att 
stenen, utan att den nödvändigtvis direkt ut
tryckte arvsrätt, trots allt skulle betyda att den 
som reste stenen också hade äganderättsliga 
krav efter den eller dem som nämndes på 
stenen. Sådan tolkning av stenarnas innebörd 
har under senare tid vunnit flera anhängare. 
Ytterligare en tolkning av stenarna är helt 
enkelt att de var minnesvårdar över döda per
soner. 

De 164 utlandsfararstenarna inom under
sökningsområdet fördelar sig enligt följande 
avseende riktningsangivelser: England 19, 
västerut övriga 18, Ingvarsstenar 25, Grek
land 29, österut övriga 42 samt andra icke 
riktningsbestämda utlandsfararstenar 31 . När 
det gäller dessa stenars rumsliga fördelning 
framkommer några viktiga drag i Larssons 
analys. Bland annat uppvisar de östra delarna 
av undersökningsområdet, främst Attunda
land och de östliga hundarena i Söderman
land, fem ä sex gånger fler stenar med östligt 
resmål angivna, än mer västliga delar av 
undersökningsområdet. I Södermanland räck
er materialet till någorlunda säkra slutsatser 
om regionala skillnader i stenarnas fördel
ning. I NV Södermanland upptäder många 
utlandsfararstenar där östliga färdmål domi
nerar medan det i inre Södermanland förelig
ger en jämn fördelning mellan stenar som 
visar på österfärder jämfört med västerfärder. 
Som syntes för Södermanlands del kan man 
säga att stenar i direkt anslutning till kusttrak
ter, inklusive Mälaren, domineras av öster-
färdsstenar medan det inre Södermanland har 
jämn fördelning av de båda färdriktningarna. 

Larsson nyanserar denna rumsliga analys 
genom att införa en kronologisk tuddning av 
runstensniaterialet och sätter det kronologis
ka skiljet vid år 1050. Han kallar de stenar 
som föregår detta datum for äldre stenar och 
de därefter fcir yngre. Avgörande för kronolo
gisk placering är vilken runa som använts för 

o-ljudet. Han kommer därvid fram till att det 
inre av Södermanland framför allt har äldre 
stenar. Denna slutsats stämmer väl överens 
med de slutsatser Christiansson kom fram till 
utifrån analysen av runstenarnas stil (Sydskan-
dinavisk stil, Uppsala 1959). Inre Söderman
land ligger inom det e>mråde Christiansson 
kallar för sydskandinaviskt stilområde (som 
också omfattar Danmark, Skåne, Västergöt
land och Östergötland), medan Tiundaland 
och Attundaland ingår i ett Mellanskandi-
naviskt stilennråde. Mälarstränderna, östligas
te Södermanland samt ett stråk omfattande 
Närke, Västmanland, Fjädrundaland upp till 
Gästrikland betraktar Christiansson som ett 
intermediärt stilområde. 

Slutsatsen av den regionala skillnaden i Sö
dermanland blir enligt Larsson att stenarna i 
det inre Södermanland har rests tidigare än i 
de övriga områdena, dvs. skillnaden har 
främst kronologiska orsaker. Olikheterna för
klaras med att runstensseden har nått områ
dena vid skilda tider, varat olika länge och haft 
varierande intensitet, vilket avspeglas i fre
kvensen för olika färdmål. Huvudtendensen 
sammanfattas enligt följande: under perioden 
ca 1000-1030/50 förekommer i lika utsträck
ning både öster- och västerfärdsstenar, men 
när England på 1030-talet blev självständigt 
från danskarna blev den dominerande färd
riktningen östlig. Den första fasen avspeglas i 
inre Södermanland och Västmanland och den 
andra i östra Södermanland. I Attundaland, 
menar Larsson, finns också de tidigare stenar
na, men eftersom runstensresandet här fort
satt ända in i 1100-talet kommer stenar med 
östliga färdmål helt att dominera. 

1 detta resonemang om den regionala skill
naden menar jag att förf. inte till fullo uttömt 
diskussionen. Det är j u rätt överraskande att 
två så närliggande områden som t. ex. inre 
Södermanland och Attundaland uppvisar så 
pass stora skillnader i runstensmaterialet. Om 
det skulle ha kronologiska orsaker måste det 
ju betyda att man i det inre Södermanland i 
stort sett har slutat med att resa stenar efter 
utlandsfarare, medan detta fortfarande var 
mycket vanligt i Attundaland. Slutade man att 
fara utomlands efter 1030-talet och varför 
delteig man inte lika aktivt i de östliga färderna 
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som befolkningen i Attundaland? Eller blev 
man i det inre av Södermanland kristnad tidi
gare än i t. ex. Attundaland? 

När det gäller att undersöka utlandsfarar-
stenarnas förhållande till andra fornlämning
ar väljer Larsson slumpmässigt ut en referens
grupp omfattande lika inånga stenar som ut-
landsfärarstenarna, dvs. 167. Efter att ha knu
tit runstenarna till respektive bebyggelseenhet 
jämförs fornlämningssiluationen i utlandsfa-
rargruppen med referensgruppen. Ur denna 
analys framkommer en rad intressanta resul
tat. Bland annat framgår: 

att bebyggelseenhet med utlandsfararstenar 
har betydligt större gravantal än runstensen-
heterna i referensgruppen, 

att storhögar förekommer betydligt oftare 
på bebyggelseenhet med utlandsfararstenar 
än i referensgruppens bebyggelseenhet, 

att det råder ett starkt samband mellan be-
byggelseenhet med utlandsfararstenar och 
.skeppssättningar, medan något sådant sam
band inte föreligger inom referensgruppens 
bebyggdseenbet. 

Dessa resultat tolkar Larsson som att bebyg
gdseenbet med utlandsfararstenar för det 
första tillhör ett socialt högre skikt än andra 
runstensenheter samt att dessa bebyggdseen-
beter också haft lång och stabil kontinuitet 
samt att de representerar bebyggelseenheter 
med utlandsfarartradition. Därpå tyder fram
for allt närvaron av skeppssättningar på dylika 
bebyggelseenheter. Resultatet strider således 
mot en äldre vanlig tolkning, nämligen att alla 
runstensenheter skulle representera ett soci
alt högtstående skikt och att utlandsfararste-
narna tyder på ett nyrikt socialt skikt. 

Ingvarsstenarna ligger förf. särskilt varmt 
eim hjärtat och han har i tidigare uppsatser 
(Vart for Ingvar det vittfarne? Fornvännen 
1983; Ingvarstågets arkeeilogiska bakgrund. 
Fornvännen 1986) bl. a. försökt knyta dessa till 
en ledungsorganisation. Ingvarsstenarna är 
f n. 26 till antalet, men alt detta tal kan öka 
visas av ett nyfynd som gjorts efter hans av
handling. Delta fynd framkom i Attundaland, 
som är rikt på utlandsfararstenar men där 
tidigare endast en Ingvarssten är känd. 

De 26 Ingvarsstenarna ligger ej regelbun
det fördelade i undersökningsområdet, utan 

hela 60 % ligger i Södermanland och NÖ Sö
dermanland har ensamt ca 30%, medan At
tundaland, som är rikast på utlandsfararste
nar i övrigt, endast har 8% av Ingvarsstenar
na. Redan den ojämna fördelningen antyder 
således att inga direkta samband föreligger 
mellan Ingvarsstenar och en allmän territori
ell indelning. 

Den Ingvar som omnämns på dessa stenar 
antas vara densamme som i sagan omnämns 
om Ingvar det vittfarne, vilken skulle ha farit 
lill Gårdarike med 30 skepp, en siffra som 
alltså relativt väl motsvarar antalet Ingvars
stenar. Med tanke på de viktiga resultat Lars
son tidigare i avhandlingen nått avseende ut-
landsfärarstenamas sociala kontext, är den 
mest näraliggande teilkningen att varje bebyg
gelseenhet som har en Ingvarssten också ut
rustade ett skepp till sagda expedition. En 
sådan tolkning anser dock Larsson ej tillräck
lig som förklaring. I avhandlingen frångår han 
en 1986 formulerad hypotes om att ledungen 
i Södermanland utgått från hundarena, där 
varje hundare tänktes ha utrustat ett skepp. I 
avhandlingen fastnar han istället för att le
dungen haft sin grund i ett skeppslagssystcm 
som inte var identiskt med hundarena. 
Skeppslagen antas ha varit indelade i 12 ham
nor med en roddare i varje hamna. De upp
skattningsvis ca 300 hamnorna i Söderman
land motsvarar också väl de ca 300 man som 
deltagit i Ingvarståget. Den sistnämnda upp
skattningen av antalet deltagare bygger på 
den förtjänstfulla teilkningen att de östskandi
naviska skeppen var relativt små med en ge
nomsnittlig besättning om 10 man. Man kan 
alltså inte som tidigare feirskare gärna gjort, 
räkna med att mastodontskepp av typen Gok
stad och Oseberg trafikerade Östersjön och 
Bottenviken. Dessa stora skepp, med besätt
ningar på 30—40 man, var sannolikt helt för
behållna Nordsjön och Atlanten. För denna 
skillnad talar dels att de östskandinaviska bå
tarna endast kunde brukas halva året (p. g. a. 
is) och dels att de förutom kortare öppna 
havsfärder var ämnade att brukas på floder 
och insjöar. 

För att få den eventuella anknytningen till 
hamnor att gå ihop inom hela undersöknings
området måste dock förf. la till en rad ad hoc-
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lösningar, såsom omfattande regionala olikhe
ter vad gäller runresartraditioner, kronologi
ska förskjutningar, varierande antal bebyggel
seenheter per hamna, etc. Larsson argumen
terar emot hypotesen om att Ingvar knul il 
stormän till sig, vilka tillsammans utfört en 
expedition och menar istället att det rört sig 
om ett ledungsuppbåd organiserat på en hög
re nivå än de lokala stormännens. Här går 
förf. i en klassisk fälla när han ställer de båda 
typerna av rekiytering emot varandra. Det be
höver nämligen inte vara någon grundläggan
de skillnad mellan de båda tolkningarna om 
man i första hand betraktar ledungens bas 
som elt socio-poliiiskt nätverk och inte ett 
territoriellt. Det skulle med andra ord kunna 
vara relationerna mellan kung och stormän 
som har den avgörande betydelsen när det 
gäller mobiliseringen av olika styrkor eller ex
peditioner. Om de historiska uppgifterna tol
kas rätt sändes Ingvarstäget ut av kungen och 
den spridningsbild som Ingvarsstenarna upp
visar skulle således uttrycka något om vilka 
stormän som hade positiva lojaliteter till kung
en, indirekt förmedlade via Ingvar som bör ha 
intagit en särställning. Dessa på runstenarna 
omnämnda 26 personer skulle alltså haft till 
uppgift att med sitt ekonomiska välstånd ut
rusta ett skepp och dess besättning. Det troli
ga är väl också att dessa stormän själva var 
befälhavare på de skepp de utrustade. Denna 
seicio-politiska aspekt skulle Larsson ha kun
nat diskutera i avhandlingen och j ag menar all 
dylika perspektiv är betydligt mer fruktbara 
än försöken att knyta ledungen till den territe>-
ridla indelningen i det vikingatida samhället. 

Att som förf. bli fångad i en forskningstra
dition angående t. ex. ledungen och den terri
toriella indelningen är förståeligt och på pre
cis samma sätt är det när han redogör för de 
vikingatida förhållandena inom t. ex. det tyska 
riket. Då blir nämligen på traditionellt sätt de 
skrivna källorna det enda material som åbero
pas, trots att en omfattande arkeologisk forsk
ning inom aktuellt område publicerats under 
de senare åren. Detta är ett uttryck för en 
slags "Jantelags-tradition" där arkeologer 
konsekvent tycks sätta de arkeologiska forsk
ningsresultaten senn betydligt mindre värda 
än t. o. m. de mest obskyra, historiska källor. 

När arkeologiska källor är för handen måste 
naturligtvis dessa också vägas in i bilden, när 
man tolkar det vikingatida samhället. Det har 
ju på senare tid visats att arkeologiska och 
historiska källor ibland talar helt olika språk. 

Trots denna kritik menar jag att Runstenar 
orb ut landsfärder är en bra avhandling och ett 
viktigt bidrag i den hittills föga arkeologiska 
runstensforskningen. Den har visat att det 
finns en stor potential i runstensmaterialet 
och sätter in det i ett bebyggelsearkeologiskt 
sammanhang. Därigenom erhålles nya öpp
ningar till tolkningen av det vikingatida sam
hällets struktur. 

Per H. Ramqvist 
Institutionen för arkeologi 

Umeå universitet 
901 97 Umeå 

Gerhard Flink, Arkeologi i Skaraborg. En vägvi
sare, Skrifter från Skaraborgs länsmuseum, 
Carlssons, Malmö 1989. 192 s. ISBN 91-
9177982673. 

Fornminnesinventeringen i Skaraborgs län av
slutades 1986. Riksantikvarieämbetets forn
minnesinventering, senn påbörjades på 1930-
talet i anslutning till arbetet med den ekono
miska kartan, har nu pågått i över 50 år och 
resulterat i ett oerhört källmaterial. Invente
ringen torde utgöra det hittills största arkeo
logiska forskningsprojekt som utförts i landet. 
Det bar resulterat i att omkring 700 000 fasta 
fornlämningar registrerats. För inventerarna 
själva har inte alltid tiden räckt till för att 
bearbeta och publicera upptäckterna annat än 
i begränsad omfattning. Vid dagens invente
ringar ägnas mer tid åt de olika landskapsav-
snitten än tidigare, med den naturliga följden 
all ller fornlämningar upptäcks. Dessutom tas 
även boplatserna med i motsats till tidigare. 
Det gäller även andra fornlämningstyper som 
fossila åkrar, dvs. spåren av äldre tiders sätt 
att bruka jorden. Boplatserna kan egentligen 
bara upptäckas i samband med markingrepp 
senn t .ex. plöjning. Följaktligen kan de vara 
betydligt fler, än vi kan ana. Fornåkrarna kan 
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ofta vara mycket svåra att påträffa, inte minst 
när marken planterats med skog. Det är 
många gånger svårt även för ett tränat öga att 
skilja mellan en fornlämning och ett odlings-
röse. Det sistnämnda kan ibland ha förhistoris
ka anor, vilket de senare årens undersökning
ar givit vid handen. 

Gerhard Flink, som författaren till Arkeologi 
i Skaraborg heter, har själv verkat som huvud
ansvarig för Riksantikvarieämbetets fornmin
nesinventering i Skaraborgs län, där över 
15 000 fornlämningar registrerats. Han är 
därför förtrogen med bygden och materialet 
och väl lämpad för att vidarebefordra sina 
omfattande kunskaper till den stora allmänhe
ten. Eftersom Skaraborg blivit så uppmärk
sammat i TV-serien "Svea Rikes vagga" känns 
det särskilt angeläget och glädjande med en 
publikation av det aktuella slaget. Gerhard 
Flink ägnar f. ö. ett kapitel åt Västgötaskolan, 
som blivit så uppmärksammad under senare 
år. Han för skolan ifråga tillbaka ända till 
godsägaren Per Tham på Dagsnäs (1734-
1820), vilken benämnts "den siste Rudbecki-
anen". Dennes insatser inom fornforskningen 
har gjort honom till en grundläggande gestalt. 
Gerhard Flink är eljest mycket försiktig i sina 
uttalanden om Västgötaskolan. Det är emel
lertid viktigt i sådana här sammanhang att 
experterna kommer till tals och deltar i debat
ten. Därför har en publikation av det aktuella 
slaget en stor funktion att fylla. För hem
bygdsforskaren lurar alltid frestelsen att över
värdera den egna bygden och sätta den i cent
rum. Gerhard Flink använder här termen "et-
nocentr idtet" . Han nämner Per Thams upp
fattning att Västergötland blivit bestulet på 
sitt lysande historiska arv genom munkarnas 
förfalskning av de fornnordiska texterna! Så
dana påståenden har onekligen inte gått spår
löst förbi. 

I sin bok har författaren behandlat ett 40-
tal fornminnesrika landskapsavsnitt, vilka han 
beskrivit utförligt. Boken blir härigenom en 
komplettering av Med arkeologen Sverige runt, 
där K.-G. Selinge skrivit enn Skaraborg i den 
tredje upplagan 1984. Gerhard Flink behand
lar bl. a. Kållandsö, Fröslunda, Ekornavallen, 
Falköpings megaliter, Husaby och Karleby, 
namn som i dag torde vara välkända långt 

utanför länets gränser. Här får läsaren ta del 
av olika faktorer som påverkat landskapsbil
den: bortodling av fornlämningar och od
lingshinder, kolonisationen på 1800-talet då 
torpbebyggelsen kom till, granplantering 
m. m. De aktuella avsnitten illustreras med 
hjälp av schematiska kartor, där fornläm
ningarna numrerats i anslutning till omnäm
nandet i texten. Därtill kommer ett omfattan
de fotomaterial, som dock saknar årtal. 

För att avläsa de processer som förändrat 
landskapet ställs enligt beikens författare stora 
krav på arkeologerna. Det kan ibland vara 
svårt för bygdens eget folk i de fall det saknar 
kunskapen om fornlämningarna. Härvid ger 
den aktuella boken hjälp. 

Namnet Arkeologi i Skaraborg associerar till 
utgrävningar och fynd. Det som Gerhard 
Flink i första hand behandlar är emellertid de 
fasta fornlämningarna i landskapet, under det 
att föremålen fått en undanskymd plats. Efter
som exploateringstrycket i Skaraborg inte kan 
mäta sig med storstadsregionernas har inte 
heller de omfattande utgrävningar som före
kommit där drabbat länet. Det neiteras dock, 
att universiteten i Stockheilm och Göteborg 
har pågående projekt kring gånggrifterna. 
Dessa är mycket talrika i Skaraborg: 230—240 
stycken, dvs. 3/4 av hela landets bestånd. Li
kaledes utgör den förhistoriska järnframställ
ningen ett forskningsobjekt. 

Bland de många arkeologer som ägnat Ska
raborg sitt intresse nämns följdriktligt K. E. 
Sahlström, vars omfattande forskningsverk
samhet haft stor betydelse och resulterat i 
åtskilliga skrifter. Sahlström ägnade fynden 
stort intresse. Vidare anförs forskare som 
Sven-Axel Hallbäck och Ulf Erik Hagberg. 
Den sistnämndes utgrävning av de 14 bronsål
derssköldarna vid Fröslunda har också fört 
fram Skaraborg som ett internatiemellt upp
märksammat område inom arkeologin. 

Gerhard Flink nämner, att de sällsynta järn-
åldersdösarna återfinns i östra Sverige, vilket 
måste vara en felskrivning. Dessa har ett be
gränsat utbredningsområde i sydvästra Sve
rige, södra Halland med angränsande delar av 
västra Småland eich Västergötland. 

Förhistoriska, ovan mark synliga husgrun
der är som författaren framhåller inte så talri-
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ka i Sverige. Däremot har, under de senare 
årens exploateringsgrävningar, frilagts hus
grunder i en eimfattning, som är mycket bety
dande. 

Boken beledsagas av en litteraturförteck
ningjämte ortsregister, vilket underlättar dess 
användning. Som en skönhetsfläck i den eljest 
så förtjänstfulla skriften får några alltför svar
ta fotografier nämnas, bl. a. av gånggriften vid 
Varv och Sparlösastenen. Har boktryckcri-
kenisten på bildåtergivningens område gått 
tillbaka sedan den nya offsettekniken slog ige
nom? 

Lennart Lundborg 
Länsstyrelsen i Hallands län 

30186 Halmstad 

Rupert Gebhard, Der Glasschmuck aus dem Op
pidum von Manching. Die Ausgrabungen in 
Manching. Band 11. Röm.-German. Komm. d. 
Dt. Arcbäolog. Inst. zu Frankfurt am Main. 
Stuttgart: Steiner Verl. Wiesbaden, 1989. 290 
s. 73 Taf. 8 Bil. ISBN 3-515-05089-2. 

Armringar av glas är ytterligt sällsynta från 
svenska arkeeilogiska undersökningar. Bland 
de nya fynden av glasbägare och andra glas
produkter från Sigtunaundersökningen, 
1988-90, har ett svart, bemålat (möjl. etsat?), 
fragment från en armring kunnat återfinnas. 
Från Hjalmar Stolpes Svarta Jorden-under
sökningar på Birka finns ett gult, profilerat 
fragment bevarat. 

Fingerringar av glas är relativt ovanliga i 
vikingatida/tidigmedeltida arkeologiska sam
manhang, i Sigtuna har dock sammantaget ett 
30-tal lingar påträffats. Undertecknad veter-
ligt bar inga äldre fynd av dessa artefaktgrup-
per gjorts i vårt land. 

G. Tegnér har tidigare i detta forum 
{Fornvännen 1989/3), påpekat bristen på 
("obefintlig?") inhemsk, nutida glasbägar-
forskning gällande medeltiden. De senaste 
årens stora medelt idsarkeologiska undersök
ningar har dock gett flera viktiga nyfynd av 
glas och glasbägarfragment, som förhopp
ningsvis kommer atl aktivera studiet av dessa 

föremålsgrupper. I en nyligen publicerad arti
kel (L'importation de Verre en Scandinavie 
du V au X V siécle. Les Dossiers D'archéologie, 
nr 143, 1989), har U. Näsman berört ämnet 
med utgångspunkt i Skandinaviska fynd. 

Ur den äldre forskningen måste här erinras 
om C.J. Lamms stora arbete kring de orienta
liska glasbägarfynden i Sverige (Oriental Glass 
of Medieval Date Found in Sweden and the 
Early History of Lustre-Painting, Stockholm 
1941). 

Flera omfattande eidi bildrika publikationer 
kring olika kontinentala material, publicerade 
under de senaste åren, har även berikat möj
ligheten till jämförande studier av det svenska 
(importerade) materialet. Forskningen röran
de glasbägarmaterialet från förhistorisk tid 
har deick varit intensiv. Studiet av svenska (oc b 
nordiska) fynd har resulterat i en rad viktiga 
arbeten under den senaste 15-årsperioden. 

Nära nog obefintliga är även studier kring 
gruppen sländtrissor, spelpjäser, fingerringar 
och anuringar av glas. Ett undantag är H. 
Arbmans: "Fingerringar av glas" (Situne Dei, 
Sigtuna 1942). 

Pärlen av glas är en av de mest frekventa 
artefakterna frän vngrc järnåldern/ t idig me
deltid; även här beir forskningsaktiviteten för
stärkas. Pärlornas arkeologi är komplex: den 
lokala (inhemska) tillverkningsteknologin, rå-
vaiuproblcinatiken och handeln med den fär
diga produkten, typologi och kronologi, dess 
sociala ställning. Etl ytterligt viktigt ocb spän
nande arbete kring glaspärlor och experimen
tell arkeologi, översiktligt publicerat i Skalk 1, 
1990 av Tine Gam, baserat på studier av Ribc-
fynden, pågår f. n. i Danmark. 

Från senromersk tid och in i nutid är arm
ringar av glas en vanlig och billig smyckeform i 
Palestina; de är dock kända från 2:a årtusen
det f. Kr. (Egypten). I Europa kan armringar
nas popularitet fiirst belysas i de arkeologiska 
fynden i och med La Ténetid, från att tidigare 
varit sällsynta. 

Högt utvecklad kvalitet präglar ofta dessa 
europeiska hantverksalster, samtidigt som de 
uppvisar en påtaglig självständighet gentemot 
den orientaliska tillverkningen, gällande både 
typer och tekniker. 

Uppenbart är att dessa smyckeformer i alla 
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tider har haft en stor peipularitet i breda folk
lager; både armringar och fingerringar åter
finns eifta i barnstorlek. 

I sin sammanställning av glassmyckena från 
Manching i Bayern presenterar Rupert Geb-
hard över 600 fragment av glasarmband, över 
300 fragment av ringpärlor, fingerringar, 
glaspärlor och tillverkningsavfall. Glasann-
banden Utgör det största fyndet i Europa, i 
antal räknat. Denna fyndmängd ger nya unika 
tolkningsmöjligheter, och stiirre objektivitet i 
jämförande arkeeilogiska analyser. 

Glas erbjuder på grund av sin tillverknings-
teknologiska särart betydande svårigheter när 
det gäller olika grader av klassificering. Dess 
glödande, mjuka och plastiska status i tillverk
ningsögonblicket avvisar all form av exakthet i 
den yttre formgivningen; endast gjuten eller 
blåst i form, kan en produkt mångfaldigas i 
likadana exemplar - vi kan tala om en "inten-
tionell" formgivning. Smyckeproduktioiic-u 
uppvisar därför en enorm variabilitet i sina 
detaljer. Glasets fundamentala tekniker gäl
lande dessa artefaktgrupper har varit kända 
sedan 2:a årtusendet f.Kr.; de återkommer 
ständigt i glashantverket, i helt olika kronolo
giska sammanhang. En hög ambitionsnivå i 
detaljklassificeringen är således av utomor
dentlig vikt. 

Gebhard baserar sin indelning av armring
arna på form, ornamentik, färg, koordinat 
eich relativ kronologi. Formanalysen resulte
rar i 39, väl avgränsade huvudgrupper. 

Färgklassifikationer är ett klassiskt pro
blemområde vid studiet av glashantverk. Ur
valet av råvara, smältteknologin och glasmate
rials relativa transparens genererar oändliga 
variatiemer. Trots stor uppfinningsrikedom 
och en bred diskussion ges uppgiften "be
gränsad möjlighet" att nå framgång. 

Med den kronologiska analysen ges ett in
strument att klart definiera kronologiskt be
tingade aktivitetsområden inom undersök
ningsområdet. Över 8 0 % av glasarmringarna 
härstammar från det centrala utgrävningsom
rådet. 

Den kronologiska diskussionen står central i 
Gebhards arbete. De mera säkert daterbara 
fynden från anläggningar (stolphål, nedgräv-

ningar etc.) relateras till fynden i de ofta stra
tigrafiskt osäkra kulturlagren. Daterbara 
fyndgrupper (t.ex. keramiken) kan under
stödja sambanden. Stor möda är nedlagd på 
jämförande studier av mellaneuropeiska grav-
och boplatsfynd (smyckeformer och fyndkom
binationer). Ett förstik att analogidatera med 
hjälp av färgstudier ger dock ett tveksamt in
tryck, regionala skillnader i färgskalor mellan 
de olika verkstäderna är av nödvändighet be
tingade av de olika råvarukällorna. Som ett 
instrument för lokal grovklassificering bör 
dock metoden fungera väl. 

Studien resulterar i en indelning i fyra kro
nologiska nivåer, från äldre och mellersta La 
Téne (LT C la) till yngsta La Téne (LT C2). 
Mellersta La Téne präglas av polykroma glas
armband, i de yngre faserna förekommer ofta 
bikroma produkter, purpur eller blå, ibland 
mot svart. Mångfalden under mellersta La 
Téne avtar tvärt mot sen La Téne — innebär 
det stilförändring i ett steine europeiskt sam
manhang eller traditionsbrott i Manching? 

Insikten om den naturvetenskapliga analy
sens värde ftir förutsättningarna att belysa en 
rad arkeologiska frågor är av gammalt datum. 
1895 analyserades det första glasarmbandet. 
Idag är analyser nära nog legio vid publikation 
av större glasmaterial. En ennfattande tillväxt 
av dessa, med internationell räckvidd, ger 
forskningen utomordentliga statistiska bear-
betningsmöjligheter. 

Rupert Gebharts redovisning är omfattan
de (377 analyser, med olika laborativa meto
der) och starkt pedagogisk. 1 eliagi ainforin ges 
läsaren en omedelbar information om olika 
ämnens procentuella relationer till varandra, 
och deras effekter på färgstrukturen. Under
sökningens kemiska analyser pekar på en glas
massa av antikens ordinära natrium/kalcium-
typ, här med en bearbetningstemperatur 
kring 1050-1 100°C. 

De starka kulturella banden mellan Medel
havskulturerna och centraleuropeiska områ
den är sedan länge arkeologiskt belagda. De 
omedelbara kontaktenia mellan Manching 
och andra glasverkstäder i den antika världen 
kan här belysas av glasmassans sammansätt
ning. 

Klassificeringen av armbandens form och 
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ornamentik, kombinerad med den laborativa 
analysen, ger en utomordentlig möjlighet att 
utveckla de keltiska glasarmbandens kronolo
gi-

Avsnittet rörande undersökningens fynd av 
glaspärlor innehåller tveksamma och ej efter-
följansvärda definitioner, den metodiska am
bitionsnivån har här en medvetet låg nivå: 
"Eine Bearbeitung der Glasperlen känn nicht 
so systematisch wie bei den Glasarmringen er-
fölgen." 

Avsikten med publiceringar av arkeologins 
fyndmaterial är naturligtvis att kenrimunicera 
med forskarsamhället. Gebhards arbete tan
gerar idealet beträffande illustrationerna. 
Med en häpnadsväckande detaljrikedom pre
senteras samtliga 891 (!) fyndnummer i origi-
n. il ska la, på 61 färgplanscher, med gruppbe
teckning och datering. För glasmaterial med 
sin ofta unika detalj variabilitet manar detta lill 
efterföljd. Men, "Die Aquarelle der Glasfun-
de . . . von verschiedenen Zeichnern . . . " - Är 
de ej värda att nämnas vid namn?! 

Rupert Gebhards arbete kring glassmycke
fynden från Manching är sammantaget ett be
tydande bidrag till forskningen kring La Téne-
kulturens glashantverk i Europa. 

Lars G. Henricson 
Arkeologiska forskningslaboratoriet 

Stockholms Universitet 

Ann-Mari Jönsson, Johannes Messenius. Chro
nologia Sanctae Birgittae. A critical edition with 
introduction and tommentary. Lund 1988, 
335 sid. 0NR99-0780987. 

Johannes Messenius (1579/80-1636) är san
nolikt mest känd fcir sina historiska dramer på 
svenska och fiir Scondia Illustrata, hans stora, 
på latin författade historiska verk om Sverige, 
lill detta, som skrevs medan Messenius satt 
fängslad i Kajaneborg i Finland (1616-1635), 
borde- enligt hans ursprungliga planer även en 
krönika över den heliga Birgittas liv, Chronolo
gia Sanctae Birgittae; Messenius' planer ändra
des emellertid efter hand, vilket ledde till att 
denna krönika förblev otryckt. Messenius' ma

nuskript har deick bevarats i autograf i vol. 
178 av Palmsköldska samlingen i Uppsala 
universitets bibliotek. 

Johannes Messenius' betydelse som histori
ker kommer sig i hög grad av att han de när
maste åren före sitt fängslande var chef för 
Riksarkivet och hade fullständig tillgång till 
dess urkunder. Såväl Scondia illustrata som 
Chronologia Sanctae Birgittae innehåller därför 
hänvisningar till källmaterial - inte minst vä
sentliga delar av material rörande Vadstena 
kloster — som gick förlorat vid slottsbranden 
1697. Tack vare Ann-Mari Jönssons pionjärin
sats föreligger nu detta verk till sist i tryck i en 
vetenskaplig editiem med inledningar och 
kommentarer och är ett mycket välkommet 
bidrag till forskningen rörande heliga Birgit
ta. 

Utgåvan av Chronologia Sanctae Birgittae är 
disponerad i sjutton kapitel, av vilka de nio 
första utgör inledning rörande Messenius' liv 
och verk (kap. 1 och 3), hans handskrift och 
dess tillkomsthistoria (kap. 2-5), hans språk 
och stil (kap. 6), hans historiska källor (kap. 7), 
samt en redovisning av utgivarens syn på la
tintextens tillstånd och hennes utgivnings-
principer (kap. 8-9). Kap. 10 är den egentliga 
textutgåvan, kap. 1 1 är en sammanfattning på 
engelska av den latinska texten, kap. 12-14 är 
ordlista och indices, kap. 15 är en exkurs, kap. 
16—17 är förkortningslista och bibliografi. La
tintexten återfinns på sidorna 161-247 och 
omfattar med sina 86 sidor cn knapp fjärdedel 
av bokens omfång. 

Inledningskapitlen ger en fyllig introduk
tion till Messenius, hans språk, verk och histo
riska källor. Kapitlens dispeisition ställer dock 
läsaren ganska frågande, eftersom informatio
nen inte ges så, att helheten beskrivs före 
detaljerna. I stället växlar framställningen 
mellan helhet och detaljer, där den större in
formation som krävs för förståelsen av detal
jerna ges i ett senare kapitel. Så avbryts till 
exempel framställningen av Messenius' liv och 
verk i kapitel 1 och 3 av kapitel 2, som ger 
detaljerad information enn Messenius' Schedae 
(hans anteckningar och excerptcr) - nog så 
viktig information i sig men snarare material 
för en längre fotnot än för ett självständigt 
avsnitt. 
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Kapitel 1 och 3 ger en lättillgänglig intro
duktion till Messenius' liv och verk men utgör 
huvudsakligen en sammanfattning av tidigare 
forskning. Författarens viktigaste- bidrag till 
Messeniusforskningen återfinnes i första hand 
i textutgåvan samt i det kapitel som redovisar 
Messenius' källmaterial och metod att utnyttja 
detta. 

Textutgåvan är självfallet den del av Jöns
sons avhandling som väger tyngst, eftersom vi 
här får tillgång till en text, som tidigare endast 
varit tillgänglig för det lilla fåtal latinspccialis-
ter som också har djup kunskap om Sveriges 
medeltid. Förlagan är Messenius' original 
med alla hans egna ändringar. Utgivaren har 
därför tryckt den text som framstått som för
fattarens slutgiltiga version: hon har med and
ra ord fört in författarens alia ändringar som 
huvudtext och förflyttat de av författaren 
strukna formuleringarna till den kritiska ap
paraten. Detta är givetvis det korrekta förfa
ringssättet vid utgivning av en författares ori
ginalmanuskript; rättelser mot författarens 
text beir endast göras i fråga om helt uppenba
ra fel, som strider mot dennes språkbruk i 
allmänhet. 

Jag bar endast kunnat finna ett par fall ut
över dem som Jönsson åtgärdat, där man kun
de tänka sig att rätta Messenius: i 131 har 
denne själv ändrat ett helt felaktigt facila till 
ett i sammanhanget märkligt faceret. Menade 
han att skriva fecit} I 284 har han över raden 
ändrat voluit till voleret, en form senn han an
nars aldrig använder och som väl i texten hade 
kunnat korrigeras till vellet. Båda dessa ställen 
är exempel på den typ av fel som uppkommer, 
då en författare för in ändringar i texten och 
därvid inte uppmärksammar dennas syntak
tiska sammanhang. 

Ann-Mari Jönsson bar, efter vad jag kunnat 
bedöma efter stickprovskollationer, skrivit av 
Messenius' handskrift helt felfritt och även 
infört författarens rättelser på de av honom 
avsedda ställena, något som ytterligare bidrar 
till att höja värdet av denna edition. Textut
gåvan är därtill försedd med rikliga biografis
ka och historiska kommentarer i form av fot
noter med hänvisningar till de inledande 
kapitlen, vilket ytterligare ökar dess använd
barhet. 

Författarens ambition att inte lämna någon 
aspekt av Messenius' verk okennmenterad blir 
emellertid i vissa fall väl omfattande: detta 
gäller framför allt avsnittet om språk och stil 
(kapitel 6) som på nära sjuttio sidor i detalj 
redovisar språkliga drag, som i ett flertal fall 
inte är unika för vare sig Messenius eller me
deltids- eller nylatinet. Detta kapitel har i 
mångt och mycket karaktären av arbetsmateri
al, som publicerats utan riktig överarbetning. 
Jämför till exempel diskussionen enn 120 mori-
turiens på sid. 46, där den väsentliga informa
tionen ges i fotnoten, medan huvudtexten 
inle bidrar med någonting nytt. 

Det avsnitt som efter texteditionen väger 
tyngst i Ann-Mari Jönssons avhandling är utan 
tvivel kapitel 7, betitlat "The sources of the 
Birgitta Chronicle". Författaren redovisar här 
de faktorer som gör Messenius till en så vä
sentlig källa till Sveriges tidigare historia 
(framfor allt hans tillgång till de urkunder 
som gick förlorade vid slottsbranden år 1697), 
redogör grundligt för de olika källor Messe
nius utnyttjat och diskuterar ingående hans 
sätt att behandla dessa. Läsaren kan emeller
tid inte undgå alt önska, att hon inlett detta 
kapitel med en lika grundlig genomgång av 
forskningsläget. Det är nämligen stundtals 
svårt att få klart för sig, vilken relevans varje 
enskild diskussion har fcir helheten och hur 
författarens resultat förhåller sig till tidigare 
forskning. Inte desto mindre får vi tack vare 
detta avsnitt en geid bild av, hur Messenius 
arbetat med sitt källmaterial. (Frågan diskute
ras vidare av H. Gunneng i en nyutkommen 
artikel, "Messenius och 1600-talets lärde. 
Handskriftsstudier", Lychnos 1989, s. 2 8 6 -
293.) 

I kapitel 1 1 ger författaren en engelsk sam
manfattning av innehållet av Messenius' Bir
gittakrönika, något som sannolikt kommer att 
hälsas med stor tacksamhet av mindre latin-
kunniga läsare. De något mer erfarna kan 
glädja sig åt det utförliga latinsk—engelska 
glossariet i kapitel 12, där ord, ordformer och 
betydelser, som inte kan beläggas i standard-
lexika fiir det antika latinet, återges med hän
visningar till texten och speciallcxika, där den 
angivna betydelsen kunnat beläggas. Avhand
lingen avslutas med indices eher ort- och per-
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sonnamn, förkortningslistor och litteraturför
teckning. 

Sammanfattningsvis kan detta karakterise
ras som en mycket välkommen och värdefull 
utgåva av Messenius' Chronologia Sanctae Bir
gittae, som kominer att inspirera till mycken 
ny forskning om denne svenske historiografi 

Hans Aili 
Institutionen för klassiska språk 

Steickholms universitet 
10691 Stockholm 

A m e Jönsson, Alfonso of faen, His Life and 
Works with Critical Editions of the Epistola Soli-
tarii, the Informaciones and the Epistola Serui 
Christi. Lund 1989 (Studia Graeca et Latina 
Lundensia 1), 208 sid. ISBN 91-7966-095-9. 

I texthistorien till heliga Birgittas Reuelaciones 
intar Alfonso Peeba de Vadaterra, senn under 
c-n period av sitt liv var biskop av Jaén, en 
synnerligen central peisition, jämförbar med 
den som innehas av de två Pelrusarna, som 
översatte Birgittas Uppenbarelser lill latin. Al
fonso var nämligen Revelat lönernas huvudre
daktör med särskilt uppdrag av Birgitta att 
granska deras innehåll och språk från dogma
tisk synpunkt och ordna texten, seim ur
sprungligen bara fanns i mer eller mindre lösa 
anteckningshäften, i böcker; härtill skrev Al
fonso rubriker till samtliga Revelationer och 
samlade ur de ursprungligen sju böe kerna ma
terial till en åttonde, kungaspegeln med titeln 
Liber celestis imperatoris ad reges ("Den himmel
ske kejsarens beik till kungarna"). Till ytterme
ra visso förberedde Alfonso andra samlingar 
eller florilegicr ur Revelationerna, såsom till 
exempel Celesle viridarium ("Den himmelska 
örtagården"), som i huvudsak består av mate
rial från Sermo angelicus, och förord till andra 
delar av Revelationerna samt brev. 

Ur denna omfattande produktion förelig
ger nu tre verk i textkritisk utgåva av Arne 
Jönsson. Det rör sig om Alfonsos förord till 
Liber VIII av Revelatiemerna: Epistola Sotitarii 
ad reges ("Eremitens brev till kungarna"), vi
dare- hans Epistola Serui Christi, som är ett i 

faderlig ton hållet förord, riktat till Vadstena-
systrarna, till det lilla floiilegiet Celesle Virida
rium, samt slutligen Informaciones, som är Al
fonsos egen redogörelse för vad han fått veta 
(av de medverkande kardinalerna) om de 
egendomliga händelserna runt påvevalet 
1378. 

Arne Jönssons avhandling består av åtta ka
pitel. Efter ett kort förord följer kapitel 1 med 
hänvisningar till handskrivna och tryckta 
källor. Kapitel 2 är mycket kort och utgörs av 
en lista över förkortningar. I tredje kapitlet 
får vi en presentation av Alfonso av Jaén och 
de verk som här utges; grunddragen i hans 
fölhållande till Birgitta redovisas likseim skä
len till att han fick en så framträdande roll 
som redaktör för Revelationerna. Avslut
ningsvis redovisar Arne Jönsson något av de 
gemensamma dragen i de tre texter som här 
utges. Fjärde kapitlet är en kronologiskt ord
nad diskussion om Alfonsos liv och gärning. 
Källorna till vår kunskap redovisas och disku
teras liksom det som varit känt tack vare tidi
gare forskning; författaren röjer härvid upp i 
den djungel av teorier, som vuxit upp kring 
Alfonso och det magra källmaterialet till hans 
levnad. Kapitlets huvuddelar är (1) Alfonsos 
liv i Spanien till år 1368, (2) i Italien innan han 
mötte Birgitta omkring 1370, (3) i Birgittas 
tjänst intill år 1373, senn var hennes dödsår, 
och hans arbete som redaktör av Revelatio
nerna och förhandlare inför hennes kanonise-
ring, 1375—1378. Som avsnitt fyra kommer en 
kort exkurs om det intryck Birgitta tagit av 
Alfonsos engagemang för Hieronymiteror-
den. Sista avsnittet (5) handlar om Alfonsos 
tio sista år, i Italien, till hans död år 1389. 
Femte kapitlet behandlar frågan, när avhand
lingens huvudtext, Alfonsos förord, "Eremi
tens brev lill konungarna", till Kungaspegdn, 
egentligen tillkom. 

Från sidan 109 följer de textkritiska ut
gåvorna. Kapitel 6 ät utgåva av Epistola Sotita
rii ad reges, föregången av cn kort historik 
över texten och redovisning av utgivnings
principer. Utgåvan bygger på cn läsning av-
nio handskrifter och Editio princeps, tryckt av 
Ghotan i Liibeck 1492. Utgivarens syn på 
handskrifternas inbördes skikt skåp redovisas i 
kapitlets inledning genom ett så kallat slemmet 
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codicum. Texten är på sedvanligt sätt utrustad 
med en vetenskaplig notapparat i två delar, 
där den övre delen ger hänvisningar till källor 
och samtidigt en viss kommentar till texten, 
medan den undre delen redovisar avvikande 
läsarter i handskrifterna. Detta är den längsta 
latintexten i detta verk och omfattar totalt 55 
sidor. Kapitel 7 är disponerat på samma sätt 
och är en utgåva av ett kort brev, Epistola Serui 
Christi, Alfonsos förord till en samling, som 
han själv redigerat, av Birgittas revelationer 
om jungfru Maria och Kristus. Samlingen kal
las "Den himmelska lustgården", Celesle viri-
darium; den är i förordet dedicerad till Birgit-
tasystrama i Vadstena. Två handskrifter — 
båda i England - har utnyttjats till denna text, 
och utgivaren redovisar i kapitlets inledning 
hur han värderar deras inbördes kvaliteter 
och hur han gått till väga fiir att etablera den 
autentiska texten. Den latinska texten är bara 
på tre sidor. Ättonde och sista kapitlet följer 
mönstret från de två tidigare kapitlen. Texten 
är i detta fall Alfonsos redogörelse för vad han 
fått veta om valet av påven Urban VI år 1378 
och hur det gick till när samma kardinaler, 
som valt Urban, strax därefter ogiltigförklara-
de sitt val eich i stället utsåg en ny påve, Cle
mens VII. Berättelsen är delvis en ögonvitt
nesskildring av det dramatiska skeendet, som 
blev upptakten till den stora schismen, då kris
tenheten i närmare ett halvt sekel hade två, 
Stundom tre, påvar. Även om Alfonso inte 
alltid själv bevittnade de händelser han berät
tar om, har han dock fått redogörelser i första 
band av många av de inblandade: bland annat 
framkommer det, att redan innan den franska 
majoriteten av kardinalerna, som var svårt 
splittrade inbördes, gick in till keniklaven, 
hade Alfonso fått veta att ärkebiskopen av 
Bari var deras kompromisskandidat, och han 
skyndade sig att berätta detta fiir Birgittas 
dotter Katarina och uppmanade henne att 
framföra sin vördnad till den blivande påven 
Urban VI. Alfonsos berättelse har därför ett 
avsevärt kyrkohistoriskt och allmänt kulturellt 
intresse. Till denna text har utgivaren bara 
kunnat använda en handskrift, bevarad i en 
samling urkunder om den stora schismen, 
men han har kunnat jämföra texten med en 
äldre tryckt utgåva. 

Avhandlingen avslutas med ett register öve-r 
texter som Alfonso citerar eller hänvisar till. 

Bokens karaktär är utpräglat liistoriskt-lilo-
logisk. Tyngdpunkten ligger på två ställen: en 
historiskt inriktad del som behandlar problem 
i fråga om Alfonsos levnad och hans verks 
tillkeimsthistoria, och en filologisk del i form 
av en kritisk utgåva av tre av hans texter. 
Något som tyvärr helt och hållet lyser med sin 
frånvaro är en språklig analys av texterna lik
som ett glossarium över i standardlexika icke 
belagda ord, ortografiska varianter, konstruk-
tioner och betydelser. 

Författarens diskussion om Alfonsos liv, 
verk och inflytande bygger naturligtvis i stor 
utsträckning på vad som redan tidigare varit 
känt tack vare den forskning som i modern tid 
framför allt bedrivits av M. Seidlmayer (Ein 
Gehilfe der hl. Birgitta von Schweden: Alfons 
von Jaen. Historisches Jahrbuch, 1930, s. 1—18) 
och E. Colledge (Epistola solilarii ad reges: Al-
phonse of Pecha as Organizer of Birgittine 
and Urbanist Propaganda, Mediaeval Studies 
18 (1956), s. 19-49), men bau har kunnat 
tillföra en hel del ny kunskap förutom att han 
ofta skapar reda i den ganska snåriga mark 
seim Alfonsos biografi utgör. Fcir historien om 
Alfonsos liv finns egentligen inte så många 
fasta hållpunkter, som författaren påpekar, 
men hans genomgång (sid. 31-82) ger läsaren 
en klar uppfattning om, hur myt ket av det 
biografiska materialet som är hållbart och hur 
mycket som inte är det. 

Det som Jönssem inte ger i sitt biografiska 
avsnitt är en bild av Alfonsos personlighet, 
och utan en sådan bild får vi svårt att förstå 
förhållandet mellan Birgitta och Alfonso. Mel
lan raderna i Arne Jönssons biografi kan vi 
ändå skymta bilden av en man, som ständigt 
rörde sig nära de mäktige, såg och hörde 
mycket men endast utövade ett indirekt infly
tande på händelsernas gång. Av påven ut
nämndes han till biskop av Jaén, men då dom
kapitlet valde en annan man, förmådde (eller 
ville) Alfonst) aldrig hävda sin rätt och tillträd
de aldrig sin tjänst. Inte oväntat drogs han till 
starka personligheter, märkligt nog särskilt till 
kraftfulla kvinnor. (Efter Birgittas dod tycks 
han utan större framgång ha försökt knyta sig 
an till Katarina av Siena [Seidlmayer s. 16j.) 
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Birgitta lärde han känna ganska sent, omkring 
år 1370 (Jönsson sid. 48 ff), men han tjänade 
henne och hennes syften troget långt efter 
hennes död. Seidlmayers sammanfattning är 
nog riktig: "Denn er muss ein Mann gewesen 
sein, der nur als Diener an einen fremden 
Lebenswerke seine Ruhe finden konnte" 
(Seidlmayer s. 16). 

Kapitel 5 utgörs av en lång och detaljerad 
diskussion om dateringen av Epistola Solitarii 
ad reges och Revelatiememas tillkomsthistoria. 
De kronologiska frågorna är här mycket om
debatterade, och författaren leder läsaren på 
en lång och slingrande väg genom alla de ar
gument som framförts för olika tidpunkter 
och tvekar inte att ta ställning och strid mot 
tidigare framförda teorier. Hans egna slutsat
ser ställs upp i en kronologisk tabell på sielan 
108 och visar huvuddragen av hans resultat, 
som går ut på att Revelatienierna slutredigera-
des efter Birgittas död i juli 1373: bok I—III, V 
och VII var färdiga redan i december samma 
år, bok IV höll på att sättas samman, den 
levnadsteckning över Birgitta, som går under 
namnet "Processvitan" och användes i arbetet 
för hennes helgonförklaring, framlades samti
digt. Hela Liber ce testis, det vill säga bok I-VI I 
var avslutad någon gång 1374-75; bok VIII 
eller Liber ad reges (Konungaspegeln) avsluta
des omkring 1375, varefter Alfonso författade 
det förord som kallas "Eremitens brev till ko
nungarna" (Epistola Solitarii ad reges), senast i 
oktober 1376. Under slutet av 1376 vidteig 
arbetet med kanemiseringen, en undersök
ningskommission tillsattes av Gregorius XI, 
som emellertid deig snart därefter; en ny kom
mission tillsattes av påven Urban VI är 1378. 

Det nya i denna kronologi är närmast att 
hela Liber celestis (inklusive Epistola Solitarii 
och bok VIII) antas ha förelegat i färdigt skick 
redan hösten 1376, vilket är ett halvt till två år 
tidigare än vad tidigare forskning velat gå med 
på. Jönssons argument fiir denna tidiga date
ring (sid. 105 ff.) förefaller relativt osäkra, och 
jag är tveksam om det är möjligt att precisera 
tillkomstdatum säkrare än till före den 27 
mars 1378, då Liber celestis överlämnades till 
Gregorius XLs granskningskommission. 

Den andra huvudavdelningen i boken ut
görs av textkritiska utgåvor av tre verk av Al

fonsos hand: Epistola Solitarii nd reges, Epistola 
Serui Christi samt Informaciones. Varje utgåva 
inleds med en diskussion om textens historia, 
utgivningsprinciper och textkritik, varefter 
texteditionerna, försedda med notapparater 
för kommentarer och textkritik, följer. Ingen 
översättning eller sammanfattning ges den 
mindre latinkunnige läsaren; man får hoppas 
att Arne Jönsson överväger att publicera en 
översättning, framför allt av Informaciones, ef
tersom denna text förtjänar att nå en vidare 
publik. 

Textutgåvorna uppfyller även högt ställda 
krav på vetenskaplig akribi. Editionerna håller 
med andra ord även för en hårdhänt gransk
ning. Arne Jönsson är en utgivare av den kon
servativa skolan, vilket betyder att han endast i 
undantagsfall gått ifrån texten i den äldsta 
rekonstruerbara handskriften ("arketypen"). 
Detta är en på det hela taget sund politik vid 
utgivning av medeltida latin, där avståndet i 
tid mellan författaren och arketypen är så kort 
och där man nog vågar förutsätta, att många 
skrivare hade god kännedom om både språk 
och innehåll. Man kan emellertid ställa sig 
ganska tveksam till Arne Jönssons diskussio
ner om handskriftstraditionerna i de tre tex
terna. 

Några kritiska synpunkter i all korthet: Epis
tola Solitarii är en kort text, och inga riktigt 
signifikanta fel har uppstått i traderingen (för
fattarens lista på sid. 110 f. är inte övertygan
de), varför man svårligen kan rekonstruera 
textens tradeiingshistoria så definitivt senn i 
det stemma som återfinnes på sid. 110. Detta 
återger helt enkelt de resultat som nåtts av 
tidigare utgivare av Revelationerna, men man 
kan aldrig utgå ifrån att textvittnenas inbör
des förhållanden måste vara identiskt lika i de 
olika böckerna av Revelationerna. Utgivaren 
hade kanske därför kunnat unna sig lite stiirre 
frihet att ta hänsyn till läsarterna i Rom-
handskriften r. Denna söker sitt ursprung till 
det kloster där Alfonso tillbragte sina sista år 
och där auktoritativa exemplar av Liber Alfcmsi 
bör ha funnits tillgängliga. (Jfr på denna 
punkt Birger Berghs utgåva av Revelaciones 
Bok VII (1967) s. 40 samt Jan Olof Tjäders 
recension av densamma, Nordisk tidskrift för 
bok- och biblioteksväsen, 55 (1968), sid. 22-25.) 
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Vinsten i detta fall hade dock snarare blivit att 
jämna ut smärre syntaktiska inkonsekvenser 
än att på något markant sätt förbättra textlä
get. Jämför, för att bara ta två exempel, Ep. 
Sot. V: 18, där fuit i r är rimligare än den 
övriga traditionens fuerit och Ep. Sol. 11:21, 
där läsarten i majoriteten av handskrifterna, 
que predicunt, är i sammanhanget mindre tro
lig än den som r ger: que dicunlur. 

Beträffande de två Londenihandskrifter som 
utnyttjats fcir editionen av Epistola Serui Chris
ti har Jönsson med rätta konstaterat, att Ad 

uppvisar en äldre ordningsföljd på textens 
delar medan L reviderats. I fråga om textens 
ordalydelse är han dock inte beredd att finna 
samma sak utan värderar - enligt min mening 
felaktigt - L högre än A i kraft av att den 
senare handskriften har ett par skäligen ele
mentära fel. Detta har lett Jönsson till åtmin
stone ett märkligt textval, i 18 ideo ad ipsorum 
suspicionem et excitacionem tollendam, "fiir att 
därför ta bort deras misstänksamhet och upp
hetsning"; Ad har hesitacionem. Detta är inte 
ett exempel på lectio difficilior, som Jönsson 
hävdar (s. 175), utan ett exempel på ett enkelt 
hörfel: under medeltiden uttalades båda or
den likadant, nämligen [esitasiemem], varför 
"upphetsning" bör ersättas med "tvekan". 

I sin inledning till Informcicione.s (sid. 181 ff.) 
hävdar Arne Jönsson, att texten endast beva
rats i en samling texter rörande den Stora 
Schismen, kallad Libri de schismate. Texten 
uycktes år 1693 av O. Raynaldus i Annales 
Ecclesiastici. Jönsson förutsätter, utan att 
(nova frågan närmare, att Raynaldus tryckt av 
Libri de schismate och att vi därför har att giira 
med ett enda textvittne och en senare avskrift 
av detla, varvid enligt filologins regler avskrif
ten saknar värde för tcxtctableringen. Här 
saknar man ett uttömmande resonemang om 
de ställen där Raynaldus' edition faktiskt har 
en bättre eich sannolikt mera autentisk text än 
Libri de schismate. Enligl mitt förmenande 
finns det ingenting som motsäger hypotesen, 
att Raynaldus haft en helt annan förlaga än 
Libri de schismate till sin utgåva och att vi där
för har att göra med en tvågrenad texttradi
tion med två bevarade textvittnen. Det märkli
ga är, att Jönssem i sin utgåva ändå förefaller 
behandla texttraditionen på det senare viset 

(se exempelvis den kritiska apparaten till 24, 
64, 71 , 92, 100, 109 och 128), varför det 
teoretiska felet kompenseras av ett gott prak
tiskt handlag. 

Den enda allvarliga anmärkningen måste 
riktas men det som inte finns i Jönssons bok, 
nämligen en språklig kommentar samt ett 
glossarium. Bristen härvidlag är desto mera 
kännbar, senn Alfonso innehade en nyckelroll 
vid Revelationernas tillkomst: det var huvud
sakligen han som bestämde böckernas disposi
tion, det var han som skrev rubriker och smög 
in tillägg i Petrusarnas översättning, det var 
han som redigerade och formulerade bok 
VIII, Liber celestis Irnperaloris ad reges. I arbetet 
med att rekonstruera Revelationernas tidigas
te textgestaltning är det därför av yttersta vikl 
att kunna identifiera Alfonsos tillägg, och en 
säker kännedom om hans språkbruk i de tex
ter som odiskutabelt är av hans hand vore ett 
synnerligen nyttigt hjälpmedel härvidlag. Här 
har Arne Jönsson utan tvivel en angelägen 
uppgift framför sig. 

Bristen på glossarium över ord som ej kun
nat beläggas i standardlexika över klassiskt la
tin kan bäst illustreras med Informaciones 60, 
där det säges enn påvarna i Avignon att de 
blivit multi.sque terrenis epulenciis deliciis im-
pinguati ("feta av många jordiska . . . njutning
ar"): epulenciis har emellertid inte kunnat be
läggas i något lexikon över klassiskt latin eller 
medeltidslatin och borde, då det av utgivaren 
betraktas som autentiskt, definitivt ha föran
lett cn kommentar. Anmärkningsvärt är dock 
att Raynaldus i stället för epulenciis har el opu-
lentis ("feta av många jordiska, rikliga njut
ningar"); utgivaren hade sannolikt gjort klokt 
i att följa Raynaldus här. 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att 
Arne Jönssons avhandling är solid och väl ge
nomarbetad: den utgör ett mycket värdefullt 
bidrag till forskningen kring heliga Birgitta 
och Revdationstexlcma. Alla som är verksam
ma inom Birgittaforskningen bar därför goda 
skäl att uppmana Arne Jönsson till fortsatta 
bidrag inom dennas sidoskott, Alfonsoforsk-
ningen. 

Hans Aii i 
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Claude Gaignebet & Jean-Dominique Lajoux, 
Art profane et religion populaire au Moyen Age. 
Presses Universitaires de France. Paris 1985. 
ISBN 2-13-037520-0. 363 s. 111. i svart-vitt och 
färg. Folio. 

Författarna Gaignebet eich Lajoux har gripit 
sig an ett tusenårigt och kärt ämne, nämligen 
den undervegetation av skämt och mustighe
ter, som lever sitt liv vid sidan av de lärda 
programmen inom den kyrkliga konsten. 
"Loin du sourire de 1'ange" lyder talande nog 
rubriken på första kapitlet. Bilderna har inte 
upphört att engagera genom århundradena. 
Det blivande helgonet Bernhard dundrar mot 
dessa urspårningar på 1 100-talet, Birgitta var
nar på 1300-talet, och i tider av purism målar 
nitiska präster över och knackar bort obsceni-
teter i sina kyrkor, men mycket, oändligt myc
ket har överlevt till vår tid och mycket har 
tagits fram igen till glädje för en mindre pryd 
nutid och fiir mentalitetsforskare, som själv
fallet i dessa bilder velat se en avspegling av en 
folklig kultur — om med rätt eller orätt skall 
inte diskuteras här. Det är ämne för en allde
les egen utredning. 

Man kan fråga sig, om det inte är her rarna / 
beställarna, som genom dessa bilder tillfreds
ställt sin håg för skämt. Nivån på upptågen vid 
medeltidens kungliga ocb hertigliga hov var 
inte särskilt hög. Att det däremot är "folket" 
och inte den egna klassen som figurerar i 
skämtbilderna och burleskerierna är givet. 
Men att karnevalsupptåg, en grovkornig be-
rättartradition med Rabdais som mest kända 
företrädare, visor och liknande kan jämföras 
med och i en del fall har lämnat stoff till de 
här aktuella bilderna behöver knappast ifråga
sättas. Det gör inte heller Gaignebet och 
Lajoux, som i viss mån intar konsumentens 
position och har åstadkommit en representa
tiv och i fotografiskt hänseende högtstående 
bildkavalkad. Med påtaglig entusiasm och fa
scination återger de litterära eller kulturhisto
riska sammanhang, där bilderna hiir hemma. 
Bilderna är enligt författarna laddade med 
betydelse, ekon av komplicerade samman
hang, stelnade gester ur sedan länge glömda 
förlopp. Björnfesten, Dårarnas fest. Sjöjung
fruns mjölk, Örnmannen, Laxmannen, glöm

da företeelser. Här finns mycket att hämta för 
den kulturhistoriskt intresserade, även om 
kanske ibland steget från bild till föregivet 
ursprungssammanhang är långt. Den olympi
ske Priapos har självfallet ett eget kapitel i 
denna bok liksom den tvestjärtade sirencn, 
som oblygt demonstrerar sina behag fiir be
traktaren. Den lismande räven i predikstolen, 
gåtor, ordlekar, rebusar, anspelningar på väl
kända figurer och händelser ur muntlig och 
skriftlig tradition. Författarnas utbud av kru
melurer är rikt och varierat. Det är bara att ta 
för sig ur denna bok, skriven med stor entusi
asm och kort andhämtning. Men vänta inget 
svar på den ständigt ställda frågan om hur 
denna bildflora kan samsas med den sakrala. 

Anna Nilsén 
Konstvetenskapliga institutionen 

Uppsala Universitet 

Ingemar Lundkvist, När husen fick glasögon. 
Om fönsterglasets historia. Eslöv 1988. ISBN 
91-7798-2118. 

Att fönstren är av central betydelse fiir en 
byggnads utseende torde de flesta vara över
ens om som försöker att analysera en byggnad 
fiir att fastställa vilka element som skapar dess 
karaktär. Det gäller deras form, deras place
ring ineim en fasadyta osv. men också detaljer, 
som utformningen av fönsterkarmar och föns
terbågar. Hur inånga hus har inte under sena
re år fått sitt utseende förändrat genenn att 
ursprungliga, välproportionerade fönsterbå
gar i trä bytts mot sådana av metall som visser
ligen har de gamla fönstrens indelning men 
senn genom grövre dimensioner, förenklat ut
förande och en helt annan materialverkan ger 
en annan effekt än vad som ursprungligen 
avsetts. Minst lika väsentligt är själva glaset. 
Byt ut det gamla, i såväl yta som struktur 
ojämna och kanske svagt gröntonade glaset 
mot helt felfritt, spegdblankt modernt ma
skinglas och byggnaden har fått ett annat utse
ende. Detta gäller fiir övrigt inte bara en 
byggnads exteriör utan i minst lika hög grad 
dess interiör. Det levande, skiftande ljusspel, 
som hantverksmässigt tillverkat fönsterglas 
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skänker ett rum, försvinner helt när ljuset bar 
att passera ett helt perfekt glas. Att ägna föns
terglaset särskild uppmärksamhet är således i 
hög grad befogat och del är egentligen förvå
nande att så hittills skelt endast sporadiskt. 

Ingemar Lundkvist har i sin bok, föregång
en av en serie radioprogram, prövat på upp
giften att skriva fönsterglasets histeiria och då 
främst i Sverige. Han har som en utgångs
punkt renässansens "nya" livsåskådning och 
låter den vara en förklaring till varför fönst
ren i de profana husen efter medeltiden ökar i 
storlek för att därigenom förena " u t e " och 
" inne" . Det finns givetvis också andra fakto
rer som påverkat denna utveckling, t. ex. allt 
slagkraftigare eldvapen som helt förändrade 
befästningskonsten och krigföringen och 
gjorde det allt omöjligare att skaffa sig trygg
het genom tjocka murar och små muröpp
ningar. Den som så vill kan naturligtvis också 
fråga sig om det var byggherrarnas och arki
tekternas krav på stora ljusöppningar som led
de till förändringar i tillverkningen av föns
terglas eller om det var en förbättrad fram
ställningsteknik som var en avgörande förut
sättning för att ljusinsläppen kunde öka i stor
lek. 

Lundkvist redogör för den svenska föns
terglas! inverkningens historia och ansluter sig 
härvid till de forskare som med stöd av några 
personnotiser i Vadstena klosters minnesbok 
anser sig kunna fastställa att fönsterglas till
verkats av munkarna i Vadstena redan vid ti
den omkring 1400. Notiserna medger dock 
knappast några så bestämda slutsatser. De 
första helt säkra notiserna om glaslillverkniiig 
inom Sveriges gränser är från Gustav Ls tid. 
De glasblåsare som vi känner till namnen, 
främst genom uppgifter i Gustavs registratur, 
har allmänt antagits vara italienare - en av 
dem kallas Andreas Venetiano - men Lund
kvist påpekar att namnen i övrigt i stället kan 
tyda på att. de kom från Spanien. 

Fönsterglastillverkningcn i Sverige fick sitt 
första stora uppsving under frihetstiden, som 
en följd av denna epoks strävan att ersätta 
importvaror med egen tillverkning. Lund
kvists redogörelse för denna epok väcker ge
nast lusten att dyka djupare i det rika arkivma
terial som bevarats, såväl centralt, främst i 

Kommerskollegiums arkiv, som lokalt, dvs. i 
de många glasbruksarkiv som helt eller delvis 
bevarats till våra dagar. Import regleringarna 
när det gäller fönsterglas och bakgrunden till 
dessa kan säkert avlockas betydligt flera intres
santa upplysningar, inte bara om tidens eko
nomiska teorier, än vad som hittills presente
rats. Även de notiser e:>m fönsterskatten på 
1700-talet, en skatt som grundats på det antal 
fönster eu byggnad hade, som Lundkvist läg
ger fram, ger mersmak och lockar till fördju
pade studier. Över huvud taget framstår 
Lundkvists bok som en förträfflig inspira
tionskälla till utvidgade glasbruksforskningar, 
där inte bara de mest spektakulära, men för 
de flesta glasbruken ur ekonomisk synpunkt 
mindre väsentliga, tillverkningarna behandlas 
utan också basvaran, dvs. fönsterglaset och 
cmballageglaset, och där också de tekniska 
förändringarna och bakgrunden till dessa när
mare diskuteras. Även arkitekturforskningen 
borde i större utsträckning än vad som hittills 
varit fallet observera och behandla fönstergla
sets historia. 

Ake Nisbeth 
Riksantikvarieämbetet 

Bertil Ählund, Från hundare till örlogsbas. 
Haninges historia. Sjöförsvaret. Stockholm 
1990. 48 sid. 

Haninge är en central maritim del av Söder
törn, den stora halvön som tidigare varit en ö 
söder om Stockholm. Bygden är uppdelad i 
två socknar. Väster- och Österhaninge med 
den nutida centralorten Handen. Sjöförsvaret 
är ett välvalt ämne i den ambitiösa småskriftse
rien "Haninges historia", inledd 1988 med 
områdets geologi. 

Strategiskt är Haninge beläget mellan två 
centrala faiiedssystem mot Mälaren. Det ena 
för över edet vid det moderna Södertälje. Äh
lund tycks dock ha missuppfattat tidpunkten 
fiir passagens uppgrundning genom Söder
tälje. Enligl de av David Damell i Fornvännen 
1972 eich 1973 publicerade undersökningar
na fanns här ingen öppen vattenpassage efter 
äldre järnålder. Författaren talar i stället om 
ett sund som blir alltmer svårframkoniligt un-
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der medeltidens början, "särskilt för de större 
lastfartygen". Under hela den tid då Birka 
existerade som stadsbildning var alltså det 
gamla sundet en släpsträcka eller omlastnings-
plats, säkerligen även en grund för viss bosätt
ning. Som bekant påträffades här i samband 
med kanalgrävningen under början av 1800-
talet skeppsvrak som ger intiyck av alt kunna 
härröra från det tidigmedeltida västslaviska 
området i södra Balticum. De andra passager
na mot Mälardalen går i den gamla farleden 
genom Baggensstäket, i Kolströmmen eller 
genom Vindö ström, först år 1607 officiellt 
avlöst av Kaiilieilmsleden. 

Detta mellanläge för Haninges del är fun
damentalt. Den kända örlogsbasen och ul-
hamnen Älvsnabben beskriver en långvarig 
kontinuitet. Frågan är om inte denna konti
nuitet kan ha direkt att göra med Haningekus-
ten. Ählund nämner något om 'snäckor' som 
namn på äldre krigsfartyg. Bland de av recen
senten inventerade SnäcÄ-namnsförekomster-
na utefter den svenska östkusten återfinns en 
mycket intressant plats just här (Norrlandsle
den I 1989: 146), Snäckholmen med Snäckgär
det, Hårsfjärden, Berga, Västerhaninge. 
Snäckholmen är nu en udde i Saltsjön. Snäck
gärdet ligger efter en uppgrundad f. d. vik. Det 
senare ortnamnet har på Gotland av Ingemar 
Olsson (Fornvännen 1972) ansetts peka på 
hamnar för 'snäckor'. Dessa två ortnamn tor
de kunna beläggas på plats tillbaka till åtmin-
stone 1600-talet, genom senare kartkopior. 
Enligt min uppfattning är detta en av de få 
SwM-lokaler som redan vid en översiktlig to
pografisk analys kan anses ha varit en förlägg
ningsplats för ledungsfartyg. Det är smått 
obegripligt att inte Ählund har observerat 
denna plats i stället för att allmänt nämna 
Landfjäidens tingsplats (s. 10). 

Pålspärrar nämns inte heller. Sådana för
svarsåtgärder i innerpassager är kända från 
Fållnäsviken, Sorunda (Staket och Bredstäket), 
där de daterats till början av 1200-talet (kali
brerad C 4). Troligen markeras en sådan plats 
även i själva Haninge genom ortnamnen Stegs
holm och Pålsund vid Gålö, Österhaninge. 

Den territoriella indelningen kan för Ha
ninges del ha inneburit att denna bygd, sanno-
likt - som Ählund också påpekar - under Hus

by i Österhaninge gått till sjöss under samma 
symbol som den nu återtagit. Möjligen kan de 
olika ledungsbygdernas kännetecken ha ut
gjorts av djursymboler av samma typ som tjä
dertuppen ('hanen', som förekommer på inte 
mindre än tre runstenar i Haninge). Det finns 
nämligen flera sådana "heraldiska" djur med 
grundval i nordgermansk tradition som är ak
tuella för andra delar av östkusten. I några fäll 
är de direkt knutna till Swek/Vlokaler i likhet 
med Haningebygden. Recensenten hoppas 
återkomma till detta vid ett senare tillfälle. 

Ählund nämner också fornborgarna. Det är 
rimligt att ta upp dem i ett militärt samman
hang, även om deras funktion och tidsställ
ning ibland är gåtfull. Sörmland är rikast på 
fornborgar i landet. Förr räknade man med 
att landskapet hyste ca 300 av drygt 500 i 
Mälardalen. Antalet har säkert, inte minst ge
nom fornminnesinventeringen, ökat sedan 
dess, men proport ionerna kan knappast ba 
förskjutits i någon nämnvärd utsträckning. 
Just i närheten av Snäckgärdet och Snäckholmen 
ligger f. ö. en mindre anläggning. 

Uppgiften om belägringstornet som sjönk 
hos vitalianerna vid Danicum portum (s, 14) 
torde f ö . behöva jämföras med Sören Norr
bys beskrivning av sina eskapader i Stock
holms yttre skärgård. Det är inte otänkbart att 
den mysteriösa träkonstruktion som fortfa
rande står på botten utanför Dalarö (nära vra
ket av Saltskutan, alias "Anna Maria" år 1 709) 
verkligen härrör från 1522. Från denna hän
delse kan även Olaus Magnus ha insupit mate
rial för sin skildring av vinterkrig till sjöss. Det 
är litet tråkigt att inga referenser finns fcir ele-u 
skildring Ählund åberopar. 

Även Ählund är av den hävdvunna åsikten, 
att det senmedeltida Sverige saknade en ända
målsenlig örlogsflotta och att det endast var 
genom Gustav Vasa som en sådan tillskapades. 
Detta måste nog modifieras. Under större de
len av medeltiden fungerade säkerligen le
dungsflottan väl till det ändamål för vilket den 
konstruerats. Ännu under 1400-talet kunde 
enligt rimkrönikor och andra källor större 
uppbådade styrkor operera till sjöss. Sista 
gångerna officiell ledung tycks ha proklame
rats var 1439, 1450 i Åboland i Finland. Nya 
strategiska tankegångar gjorde sig därefter 
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gällande och systemet var därmed på väg ut. 
Vad Gustav Vasa gjorde var helt enkelt att 
anpassa sig efter ett nytt internatiemellt möns
ter, några tiotal år efter kung Hans i Dan
mark. 

Avsnitten om nyare tid är bättre disponera-
de och uttänkta än den första delen av skrif-
len. Det är en dramatisk historia som förmed
las: Älvsnabben, Dalarö, Nyhamn (som för 
många torde vara helt okänt), krigen, båts
männen, vidare politiska och strategiska tan
kegångar fram lill Härsfjärdens och Muskö 
örlogsbaser, som ligger i samma område där 
Sverige upplevde sin senaste marina konfron
tation i ubåtsjaktens tecken. 

En hembygdsbok som saknas i den i övrigt 
utmärkta litteraturlistan är Enok Nordstöms 
bok om Muskö (1977). 

Christer Westerdahl 
Örnsköldsviks museum 
S-891 00 Örnsköldsvik 

Frawaradar. Nr 1, april 1990. Arkeologiska 
institutionen, Stockholms universitet. 

I den senaste Norwegian Archaeological Review 
(22:2) står en artikel av Grete Lillehammer om 
det arkeologiska studiet av barn: "A chilel is 
born. The child's world in an archaeological 
perspective." 

Arkeologins egna barn har börjat ge ut en 
nv tidskrift. Från studenterna vid arkeologiska 
institutionen vid Stockholms universitet ut
lovas tre årliga utgåvor av Frawaradar. Barua-
dödligheten var stor i de förhistoriska samhäl
lena. Stockholmsstudcnternas föregående tid
skrifter Arkeologhullen, Vid gravens rand oeh 
Urd passerade inte heller gränsen mellan in
fans I oeh infans 2. Frawaradar bar sedan den 
:'. april 1990 framtiden for sig. 

Grete Lillehammer skriver emellertid inte 
bara om speciella artefakter och osteologiska 
data som karaktäristiska fiir barn. Hon disku
terar också olika sätt, på vilka barndomen kan 
uppfattas som en del av livscykeln, och i syn
nerhet hur barndomen måste ses som en rela
tion mellan barn och vuxna. 

Uppsalastudenternas Fjolnir och Oslostu-
denternas Nicolay försöker väsentligen imitera 

de vuxna arkeologernas tidskrifter. Grete Lil-
lehammer uttrycker det så här (ibid. s. 95): 

The child's play is not a question of leisure and 
spare time away from a daily routine; it is an expres
sion of lhe- c hilcfs lahouring to grow up. 

Cambridgestudenternas Cambridge Archaeolo
gical review och de nordiska studenternas Kon
taktstencil försöker föra fram en debatt, som 
inte kommer till tals i de vuxnas media. Grete 
Lillehammer ger denna bakgrund för förståel
sen av dessa tidskrifter (ibid. s. 91 , 93): 

Children are a .. . group without authority and with 
living conditions determined by adults, and also 
indirccdy hy the adult way of life. 

The child is regarded as a ihreat . . . 

Frawaradar bestämmer sin egen position en
ligl följande redaktionella deklaration: 

. . . att låta studenter komma till tals, debattera, ge-
och la kritik, saml möta etablerade arkeologer. 
Dessutom skall tidningen fungera som informa
tionskälla. En viktig del i vårt arbete blir att publice
ra sammandrag av aktuella C-uppsatser. 

I sitt första nummer har Frawaradar valt en 
studentikos framtoning, mer i karnevalstid-
ningarnas än i Biandarens anda. Den innehål
ler dock också en engagerad artikel av Maria 
P. Henriksson om de arkeologiska lärarnas 
undervisningsstil och språkbruk. Hur framti
da sammandrag av C-uppsatser kan komma 
att se ut visas av Kerstin Engdahl i en artikel 
om människooffer i järnåldersgravar. 

Tidskriften innehåller tendenser till inbör
des beundran (ärligen deklarerade på omsla
gets insida), till att bli av intresse enbart in
ternt inom den arkeologiska institutionen i 
Stoc kholm, men också till att kunna bli intres
sant läsning för den som önskar försöka förstå 
hur arkeologistuderanden tänker arkeologi 
och har förhoppningar kring arkeologi. Jag 
hoppas den senare tendensen skall bestå och 
växa sig stark, för det är väl som Grete Lille
hammer skriver (ibid. s. 90): 

One of the major challenges of the child's world to 
archaeology is to throw light upon the transference 
of culture and tradition from one generation to 
another. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum 
753 10 Uppsala 
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Elisabeth Iregren och Rune Liljekvist (red.), 
Faunahistoriska studier tillägnade Johannes Le
piksaar. University of Lund, Institute of Ar
chaeology. Report series No. 33. Lund 1989. 
ISBN 91-970648-5-8. Pris 50: - . 

Den 27 maj 1988 promoverades svensk osteo-
logis grand old man, Johannes Lepiksaar, till 
hedersdoktor vid Lunds Universitets Huma
nistiska fakultet. Det kanske inte är många 
hedersdoktorer som betytt så oerhört mycket 
för sin vetenskap, som Johannes Lepiksaar 
har gjort för svensk osteologi: samtliga idag 
yrkesverksamma osteologer i Sverige, och 
många andra därtill, har honom att tacka för 
mycket av sitt kunnande. Många studenter har 
under årens lopp fått personlig undervisning 
av honom, andra har tillägnat sig kunskaper 
genom hans många publikationer av skiftande 
slag. 

Johannes Lepiksaar kom till Sverige från 
Estland i slutet av andra världskriget och har 
sedan, fram till sin pensionering varit verksam 
vid Naturhistoriska Museet i Göteborg där 
han bl. a. byggt upp ett osteologiskt referens
material av stort format och på ett pedago
giskt oöverträffat sätt. Denna samling saknar 
motstycke i Sverige, men står nu utan tillsyn 
av osteologisk expertis, något som oroar alla 
oss som är verksamma inom området. 

I samband med promoveringen hölls ett se
minarium vid Arkeologiska Institutionen i 
Lund, vilket samlade ca 40 deltagare, varav 
sex föredragshållare, från Sverige, Norge, 
Danmark och England. Alla föredrag utom 
ett, som sorgligt nog saknas — det var ett in
tressant föredrag - finns nu publicerade. 

Föredragen är av skiftande slag och speglar 
det stora område inom osteologin som Johan
nes Lepiksaar själv spänner över. Publikatio
nen är mycket lättillgänglig och vem som helst 
med kulturhistoriskt intresse kan tillägna sig 
innehållet. Det är trevligt att stöta på en 
osteologisk skrift som spänner över så stora 
områden av vetenskapen och dessutom är 

både intressant och lätt läsning. Föredragen 
är försedda med sammanfattningar på engels
ka. 

Publikationen avslutas med en bibliografi 
över Lepiksaars arbeten. Dessa omfattar 185 
titlar och spänner över 60 års yrkesverksam
het. 

Berit Sigvaltius 
Statens historiska museum 

Dirk Heinrich, Scharstorf. Eine slawische Burg 
in Ostholstein. Haustierhaltung und fagd. Offa 
Bucher Band 59. Karl Wachholtz Verlag, 
Neumunster 1985. 

Scharstorf är en borganläggning i Schellhorn, 
Plön, i östra Holstein. Den består av en 
huvudbeirg omgiven av en ringvall, och en 
förborg utanför huvudborgen. Huvudborgen 
har daterats (dendrokronologiskt) till 835 
e. Kr. Borgen övergavs och förstördes någon 
gång mellan 895 och 950 e. Kr. Innan borgen 
byggdes fanns en slavisk bosättning på plat
sen. Utgrävningar har företagits 1886, 
1889/90, 1959, 1971 och 1972. Borgen är 
inte känd i historiska källor. 

Den osteologiska undersökningen pågick 
mellan 1974 och 1982. Avsikten med under
sökningen var, att försöka fastställa sociala 
och ekonomiska förhållanden samt invånarnas 
utnyttjande av borgens omland. Benmateri
alet omfattar 38 500 benfragment varav 42 % 
kunnat bestämmas. Största delen av benmate
rialet kommer från förborgen. Drygt 92 % av 
benfragmenten kommer från tamboskap där 
nöt dominerar stort över svin och får/get i 
nämnd ordning. Övriga husdjur är häst, 
hund, katt, höns eich gäss. Sexton arter av 
vilda däggdjur har påträffats, varav särskilt 
kan nämnas vildkatt. I materialet finns även 
fisk och vilda fåglar, dock i ringa omfattning. 
Även snäckor har påträffats och artbestämts. 

Könsbedömningar har inte kunnat utföras 
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i någon större utsträckning. Åldersbedöm
ningarna grundar sig på tandutvecklingen. 
För beräkning av individantal har MIND-be-
räkningsmetoden, utarbetad av Chaplin 1971 
i The study of Animal Bones from Archaeological 
Sites använts. Mätningar har utförts huvudsak
ligen efter von den Driesch 1976 Das Vermes-
sen von Tierknochen aus Vor- und Fruhgeschicht-
liche Siedlungen. 

Eftersom skillnaderna mellan huvud- och 
förborg var mycket små har inga stora sociala 
skillnader mellan invånarna kunnat spåras. 
För vissa sociala skillnader talar relativt större 
mängd ben från kronhjort, häst och hund i 
huvudborgen. 

P .g .a . fördelningen mellan benslagen dras 
slutsatsen att djuren fötts upp på platsen och 
inte importerats som slaktdetaljer. Ekonomin 
baserades huvudsakligen på tamboskap, jak
ten var dock inte betydelselös. 

Tamboskapen var liten till medelstor och 
variationerna var avsevärda. 

Alla mått och bestämningar redovisas nog
grant i olika tabeller. Mätningarna jämförs 
hela tiden med mätningar från Haithabu. 

I boken finns knappt 6 sidors litteraturför
teckning. Fotodokumentationen är sparsam 
och visar huvudsakligen slaktspår och ben som 
bearbetats för olika ändamål. Ca 35 sidor mät-
tabeller avslutar boken. 

Detta är en klassisk materialpublikation som 
inte direkt är någon spännande läsning, men 
som p. g. a. den noggranna redovisningen är 
alldeles utmärkt som uppslagsverk för jämfö
relseändamål. 

Berit Sigvallius 
Statens historiska museum 

Lotte Hedeager, Danmarks jernalder. Mellem 
stamme og stat. Aarhus universitetsförlag 1990. 
233 tekstsider, 186 sider tabeller og funnkart, 
funnlister på mikrofiche. Engelsk sammenfat-
ning av John Hines. ISBN 87-7288-285-9. 

Dette er en spennende og annerledes avhand
ling men uten en eneste illustrasjon av et 
funn, hverken enkelttyper eller samlete funn 

på tross av at det er dem teksten handier om. 
Etter förste gängs gjennomlesning satt j eg 
igjen med en fölelse av at det like godt kunne 
ha vaert knäpper det dreide seg om - blå, 
rode, gronne med to eller fire bulle; av plast, 
perlemor, tre. Så abstrakt virker fremstilling
en. Ved annen gängs gjennomlesning var j eg 
utstyrt med Sophus Muller og annen litteratur 
med bilder, og da ble avhandlingen »riktig» 
arkeologisk. 

Boken faller i 9 deler og er i alt vesentlig 
blitt til i årene 1981-1984, bortsett fra del VI 
om bebyggelse og 0konomi som Hedeager har 
måttet omarbeide p. g. a. de nye forskningsre
s u l t a t e n etter undersokdsene av Hodde, 
Vorbasse, Stavad og andre bosetningskom-
pleks. Mellom avslutningen av avhandlingen 
og den enddige disputasen har Lotte Hede
ager nådd å skrive den populaervitenskapelige 
versjonen av Mellem stamme og stat, Danemes 
land (bind 2 av Gyldendal og Politikens Dan-
markshistorie) samt Oldtidens landbrug (bind 1 
i Det danske landbrugs historie). 

Karakteristisk for avhandlingen er bl. a. 
dens åpenhet. Leserne får en innföring i ma
terialet, dets art og beskaffenhet; hvert eneste 
av de 10 000 funn fra dansk jernalder som er 
basis for arbeidet finnes på mikrofiche bak i 
boken; det teoretiske og metodiske grunnla
get er gjort grundig rede for slik at leseren 
selv kan trekke sine slutninger og gjöre sine 
tolkninger. 

Avhandlingens hovedmål er «på arkaeolo
gisk grundlag at belyse den ökonomiske vekst 
eig politiske centralisering, som i jernalderen 
skaber forudsaetningerne for den tidligste 
statsdannelse i Danmark». Hedeagers hoved-
tese er at dette skjer i yngre romertid med 
forutsetninger i eldre romertid og konsolide
ring i folkevandringstid. Dermed flytter hun 
diskusjonen om oppkomsten av den danske 
stat fra kong Harald Blåtanns regjeringstid på 
900-tallet og vel 600 år bakover i tiden. Dette 
er det langtidsperspektiv hun legger på stats-
dannelsen. Men hverken her eller senere defi-
nerer hun hva hun legger i begrepet stat, et 
problemkompleks som historikere også i Nor
den har arbeidet med i mange år. Hedeager 
antyder at historisk og litteraer forskning i 
Danmark har diskutert oppkomsten av den 
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tidlige danske stat uten å vaere på det rene 
med at statens opprinnelse er en historisk pro-
sess med forutsetninger i samfunnsutviklingen 
förut for statsdannelsen. Dette kan neppe 
vaere tilfelle; problemet ligger vel snarere i 
tolkningen av statsbegrepet og i helt ulike 
forskningstradisjoner. Hedeagar har overho
det ikke benyttet annet historisk "kildemateri
ale» enn Tacitus, og man er vel stort sett enig 
om at han ikke akkurat er gångbar når det 
gjelder de germanske samfunn. Det finnes 
andre «jernaldershistorikere» som i hvert fall 
har enkelte opplysninger om de nordlige ger-
manerne som kunne ha vaert trukket frem: 
Ptolemaios, Jordanes (hvori innarbeidet Cas
siodor og Ablabius) og Gregor av Tours. I 
tillegg kommer de yngre angdsaksiske og nor
diske kilder som diktet om skalden Widsith fra 
7 årh., Beowulf-eposet fra 8 årh., Bedas histo
rie om det angdsaksiske folk fra 8 årh., Saxo 
Grammaticus samt hele det norrone materia
let av sagaer, kvad og Edda-dikt. 

Når man har lest igjennom Hedeagers av
handling sitter man igjen med et sporsmål om 
hun egentlig tidlig har dannet seg et biide av 
fremveksten av den tidlige «stat», som hun 
ikke vil ha slått sprekker i. Et slikt biide vokser 
naturlig nok frem for de fleste som igjennom 
en årrekke har forsket på ett problemkom-
pleks, og da kan det vaere lurt med noen kon
trolltester på materiale utenfor ens eget områ
de. 

Hedeagers teoretiske utgångspunkt for sitt 
arbeide klargj0r hun i avhandlingens del III . 
Her fremhever hun det teoretiske begrepsap-
parat som et redskap for tanken. For henne er 
det strukturmarxismen. Denne teori hviler på 
en analyse av systemer av sosial reproduksjon. 
Systemene består av den sosiale struktur som 
dominerer produksjonsprosessene, dvs. som 
organiserer og utgjor de operasjonelle egen-
skapene og sirkulasjonen. Grunnlaget er pro-
duksjonskreftene (teknologi, kunnskap, miljö) 
og motsetningen mellom de ulike strata i sam
funnet (produksjonsforhold). Summen av de 
dominerende produksjonsforhold innenfor 
större geografiske enheter bestemmer den hi
storiske utvikling. 

Hedeager horer hjemme i den antropologi-
ske retning innenfor faget og hevder et sted at 

"historiske forklaringer ikke kan reduceres til 
testbare, empiriske generaliseringer. (Man 
kan ikke teste et hovdingdomme.) De er blöt 
symptomet på långt mer komplekse og dyna
miske processer, hvis rekonstruktion dybest 
set repraesenterer en intellektud proces — na
turligvis under hensyn til videnskabelig syste
matik.» Men denne intellektuelle prosess inne
barrer for henne ikke å teste flere teorier på 
materialet. Men en teori må da vaere mer 
enn bare et intellektuell redskap, nemlig 
grunnvollen i det man oppfattet som sentralt i 
forholdet mellom samfunn, okologi og okono
mi. Det vil alltid vaere en sammenheng mellom 
teorien og den eller de tolkninger man kom
mer frem til, og man lurer j o på om ett annet 
teoretisk utgångspunkt enn det strukturmarx
istiske ville ha gitt et noe annet resultat på 
hennes materiale. 

Hedeagers utgångspunkt er altså jernalde-
rens grav-, depot/offerfunn og boplassfunn 
fra hele Danmark, og hun stiller tidlig spors
målet om materialets representativitet. Hun 
understreker at representativitet ikke er en 
konstant faktor men veksler alt etter forsk-
ningsoppgave og geografisk område. For hen
ne er det sporsmål om geografisk og kronolo
gisk representativitet. Hun mener å kunne be-
legge at der hvor det tidligere er kommet 
mange gravfunn med prestisjegjenstander og 
i de områder der det tidligere er gjort offer-
och depotfunn, forsterkes tendensen. Funne
ne avspeiler ulike geografiske og kronologiske 
"tendenser», eig dessuten ulike mäter å opp-
bevare eller destruere rikdom på. Boplasser, 
derimot, anses som gruppe hverken å vaere 
geografisk eller kronologisk representative 
ennå. (Hedeager bruker termen »tendenser» i 
avhandlingen synonymt med subjektive tolk
ninger og i motsetning til de resultater hun 
tror ville ha fremkommet hvis hun hadde 
underkastet sitt store materiale litt avansert 
statistikk.) De hyperenkle diagrammene og 
funnkartene gir ikke et helt korrekt biide av 
funnspredningen. I l0pet av de siste 10 årene 
er det kommet mye nytt materiale saerlig in
nenfor folkevandringstid også i helt nye områ
der i Danmark. De store tidsrommene på 200 
år som Hedeager arbeider med, gj0r sitt til at 
funnbildet blir synkront innenfor hovedperio-
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dene, og da blir det et sporsmål om kronolo
gisk representativitet er relevant. 

Den fjerde delen av Mellem stamme og stat 
omhandler ideologi og rituell kommunikasjon 
(s. 39 ff). I henhold til strukturmarxismen 
oppfatter hun samfunnets ideologi som en 
aktiv medspiller hvis fremste funksjon er å 
legitimere de dominerende gruppers politiske 
makt. Ettersom den ikke er gitt av seg selv, må 
den institusjonaliseres og legitimeres gjenneim 
ritualer. Det er disse som finnes avspeilet i 
gravfunn og mark-/mosefunn. For hver 
hovedperieide gjennomgår hun de gjenstands-
typer som anses å ha spilt en rolle i den rituel-
le investering (savnet av illustrasjeiner föles 
stort), samt om de er funnet i grav eller i 
mark/mose og deres geografiske u tbreddse i 
Danmark. I denne sammenhengen synes hun 
helt å ha glemt det tradisjondle arkeologiske 
materialet som peker mot ritualer, nemlig ru
nene og gullbrakteatenes bilder. Hun behand-
ler brakteatmaterialet utförlig (s. 65-68) med 
ti lförende histogrammer, tabeller og funn-
karter. Men ikke med et ord nevner hun Karl 
Haucks mangeårige og vel publiserte arbeider 
om det rituelle aspekt av brakteatbildene, 
hvorav flere med runeinnskrifter. Det er na
turligvis ikke verdens mest lett tilgjengelige 
stoff, men i en slik sammenheng horer det 
hjemme. 

Hedeager påviser i denne delen at det synes 
å ha eksistert ulik praksis med hensyn til ned-
legginger gjennom hele jernalderen og kon-
kluderer med at ritualene må ha spilt en aktiv 
rolle i de sosiale og ökonomiske forandrings-
prosesser og ikke bare «en passiv avspeiling av 
det sosiale univers». Dette er etter min mening 
et av avhandlingens hoydepunkter, og Hede
ager fremlegger sine resonnementer på en så 
overbevisende mate at det hele virker som en 
selvfölge! 

Hva dette tolkningsresultatet betyr for hen
nes hovedtese om oppkomsten av den tidlige, 
danske stat utvikler hun i del V; "Politiske og 
sosiale systemer». Ved övergången fra eldre til 
yngre romertid skjer en endring i de rituelle 
investeringer som hun tolker dithen at leder-
funksjonen i samfunnet blir skilt fra den ritu
elle rollen og dermed kan utvikles fritt og 
uavhengig av denne. Okonomi, politikk, det 

militaere system (krigerrollen) og den religose 
ledelse losrives fra slektstrukturen og blir selv
stendige institusjoner. 

Avhandlingens del VI om bebyggelse og ar
keologi er nyskrevet og representerer således 
en Stånd der Forschung for dansk bosetnings-
arkeologi. Her har Hedeager i stor grad måt
tet bruke andre forskere, både deres publiser
te resulater og muntlige informasjon, i saerlig 
grad Sten Hvass. De endringer som er ob
serverbare i bosetningsmonstret i Jylland, på 
Öland og Gotland og i Vestnorge er, at det i 
löpet av yngre romertid og folkevandringstid 
skjer en övergång fra en ekstensiv til en mer 
intensiv driftsform med inngjerdet innmark 
og beiter, enger og slåttemark utenfor. Dette 
stemmer tidsmessig överens med de endringer 
i materialet som Hedeager kan påvise og 
understotter således hennes tolkninger. 

Avhandlingens del VII inneholder Hede
agers oppsummering og sammenfattende 
tolkninger av det hun tidligere har gjort rede 
för: Oppkomsten av den danske stat oppfattes 
som en histeirisk prosess med ulike forutset-
ninger for hvert lokalsamfunn. Det förer til at 
man må regne med övergångsformer kalt »tid
lige eller arkaiske stater» (Kristiansen 1990!). 

Heller ikke ber får vi neien avklaring av hva 
hun legger i statsbegrepet. Det virker som om 
hun går ovcr til å snakke om kongedomme 
nesten synonymt med stat. Her förer hun også 
inn den marxistiske betegndsen 'klasse' som 
betegnelse på nivåene i et stratifisert sam
funn. 'Vasall' er en annen betegnelse som 
dukker opp ber i sluttdelen også uten noen 
förklaring. En slags lendmenn som stod i per
sonlig forhold til kongen synes å vaere det hun 
mener. 

Helt til slutt: Hedeager legger alt sitt mate
riale, sine teorier og teser åpent for enhver 
slik at man kan bruke det og trekke sine egne 
slutninger. Men den samme åpenhet legger 
hun ikke for dagen i sine henvisninger til and
re forskeres arbeider. Litteraturlisten er opp-
datert, men det er i stor grad til sine egne og 
ektemannens arbeider hun har de yngste 
henvisningene. I hennes egne tidlige arbeider 
står naturligvis alle de henvisninger man ön
sker, men det er likevel en form for «rasjonali-
sering» som ikke er helt god. Det er ikke helt 
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aerlig å förbigå et annet stort, dansk vitenska
pelig arbeide fra 80-årene om romersk import 
fullstendig i taushet og å ofre én setning på en 
annen kollegas store arbeid om samfunns-
utviklingen i Jylland i yngre romertid/fol-
kevandringstid som dessuten viser de samme 
»tendenser» i samfunnsutviklingen som Hede
ager. 

Men på tross av mine her anförte bemerk
ninger er Lotte Hedeagers avhandling et 
spennende resultat av en mangeårig innsats. 
Hennes argumenter for at kimen til den dan
ske stat ligger i yngre romertid virker over
bevisende, selvom staten ikke var utviklet för 
mange hundreår senere. 

Bente Magnus 
Riksantikvarieämbetet och Statens 

historiska museer 

Religion und Kult in ur- und fruhgeschichtlicher 
Zeit. Im Auftrag der Historiker-Gesellschaft 
der DDR herausgegeben von Friedrich 
Schlette und Dieter Kaufmann. Akademie-
Verlag Berlin 1989. 304 s., 68 fig. ISBN 3-05-
000662-5. 

Boken redovisar föreläsningar vid den XIII 
vetenskapliga konferensen som Fachgruppe 
Ur- und Fruhgeschichte der Historiker-Ge
sellschaft der DDR höll under tiden 4 till 6 
november 1985 i samarbete med Landesmu
seum fur Vorgeschichte in Halle (Saale). 

Konferensen avsåg att med angivet tema 
försöka ge ett bidrag till den förhistoriska 
människans världsbild. Det skulle till stor del 
handla om växelverkan mellan människa och 
natur i den sektor som kult och religion upp
tager. För att man skulle kunna nå det mål 
som ställts upp gjordes konferensen tvärve
tenskaplig så att arkeologi kompletterades 
med filosofi och etnografi. Betydelsen av det
ta betonades starkt. Det väldiga material som 
finns och som skulle kunna få en plats inom 
konferensens lösa ramar avgränsades på så 
sätt att det i första hand var metodiska och 
teoretiska frågor och problem i anslutning till 
dessa fält som skulle behandlas. Ett sådant 

problem var möjligheten att få fram informa
tion ur tillgängligt material. 

Det inledande metodiska och teoretiska av
snittet är författat av Friedrich Schlette och 
Siegfried Kirschke och har titeln "Religion und 
Kult in der friihen Menschheitsgeschichte -
Philosophisch-archäologische Uberlegung-
en". Det berör på ett allmänt sätt källmateri
alets art och dess möjligheter till information. 

De två följande föredragen tar upp frågor 
av etnologisk och filosofisk karaktär. Gunter 
Guhr anlägger stora svep från den stora eng
elska antropologen Edward B. Tylor och hans 
betydelse för den etnografiska religionsforsk
ningen liksom hans efterföljares bidrag till 
den komplicerade väven av religionshistorisk 
forskning. Även furgen Bruggemann från Sek
tion Marxistisch-leninistische Philosophie vid 
universitet i Halle tar i sitt föredrag "Episte-
mologische Diskussion in der Religions- und 
Mythenforschung der burgerlichen Kultur-
und Sozialanthropologie" upp liknande frå
gor men lägger huvudvikten vid sociala aspek
ter och går fram i nutid till J. Habermas filo
sofi. 

Dessa inledningskapitel präglas starkt av 
politiska uppfattningar. Det är intressant att 
konstatera att bidragen med stor sannolikhet 
sett annorlunda ut om konferensen hållits i 
dag. Men det hindrar inte att man ur de föl
jande kapitlen som ger en gradient från paleo
litikum till romersk järnålder kan vaska fram 
material och information av intresse för forsk
ningen om kult och religion. 

Efter de första kapitlen är det befriande att 
ta del av ett bidrag av en sådan skicklig forska
re som Gerhard Bosinski. Bidraget, "Gravie-
rungen und figurliche Kunst in Paläolithi
kum", behandlar två boplatser från jägarsten
åldern ca 10 500 f.Kr. som han själv under
sökt i området vid Rhen. Den knappt synliga 
ristningen på skifferplattor på golvet i hyddor
na är av stort intresse. Den är mycket lätt 
tecknad men där framträder dock hästen på 
plattorna från en av boplatserna medan mam
mut finns tecknade på plattorna från den and
ra. Men även andra djur (noshörning, hjort, 
fåglar) och människor, mest kvinnofigurer, 
finns med. Beisinski ser i denna bildvärld en 
mytologi med olika nivåer. Bosinskis uppsats 
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kompletteras av Bohuslav Klima som behand
lar figurplastiken på den paleolitiska boplat
sen Pavlov. Klima har länge framgångsrikt ar
betat i området och kan sakkunnigt tolka de 
tillfälligt utformade statyetterna på mammut
elfenben och i lera. Hans tolkning är att dessa 
figurer föreställer konkreta mytologiska väsen 
från en övernaturlig värld. 

En rad föredrag behandlar senare perioder 
och endast några kan nämnas här. Offerseden 
i tidigneolitikum i Elbe-Saaleområdet behand
las av Dieter Kaufmann. Det framhålles att 
fruktbarhetskulten hos denna agrara befolk
ning kunde kräva människooffer, ett förhål
lande som vi också känner till från nordiskt 
område t. ex. i offerfyndet från Röekillorna i 
sydöstra Skåne. Agrarkulten exemplifieras av 
material från Wolga-Kamaområdet och från 
andra områden med neolitiska kulturer på 
kontinenten. Likartade sociala och ekonomis
ka förhållanden torde skapa likartade religiösa 
behov. Figurplastiken i form av kvinnofigurer 
är allmänt förekommande. Runda anlägg
ningar tolkas som uttiyck för religiösa upp
fattningar. "Die Schalkenburg" är en sådan 
praktfull anläggning från neolitisk tid, som 
grävts ut av museet i Halle. Ett komplicerat 
palissadsystem har konstaterats. Ett förhållan
devis sparsamt keramikmaterial och enstaka 
C14-analyser står till förfogande för datering
en. De är ej entydiga men dateringen till neo
litisk tid står fast. Olika typer av befästa bo
platser från neolitisk tid uppträder nu på 
många håll även i Skandinavien. Det är svårt 
att veta i vilken utsträckning der rör sig om 
kultplatser. 

Olika uppsatser tar upp problem som rör 
brons- och järnålder. I detta sammanhang 
skriver Fritz Horst om "Jungbronzezeitliche 
Kultplätze im Nordischen Kulturbereich" 
med genomgång och hänvisning till många 
välkända fynd, bl. a. Röekillorna. Man kan 
konstatera att kunskapen kontinuerligt ökar 
och i det sammanhanget nämna den offermos
se vid Malmö som nu är under utgrävning. 
Nordiska fyndplatser tangeras även i Sigrid 
Heidelk-Schachts bidrag om "Jungbronzezeitli
che und fruheisenzeitliche Kultfeuerplätze im 
Norden der DDR". Brandplatser av kultisk 
karaktär i gropar eich grottor är en känd kate

gori av sakral karaktär. De behandlas översikt
ligt i "Fruheisenzeitliche Kultplätze" av Sieg
fried Griesa. Ett ur nordisk synpunkt viktigt 
bidrag är "Tieropfer und Opferplätze der 
vorrömischen und römischen Eisenzeit in Po
len" av Tadeusz Makiewicz. Offerplatsen i en 
mosse i Otalazka i Polen har omfattande sten-
och träkonstruktioner och ett intressant fynd-
material. I uppsatsen behandlas även jämför
bart material som är upplysande. 

I ett par senare uppsatser diskuteras mate
rial från romersk järnålder av Achim Leube och 
Rudolf Laser. Båda är korta bidrag. Det första 
tar upp kulthandlingar och deras karaktär 
med hänsyn till bl. a. offrade djurarter. 

Det skall tilläggas att en svensk, Jar l Nord
bladh, deltog i symposiet med ett föredrag om 
hällristningar i Sverige. 

Man kan avslutningsvis framhålla att den 
tänkta etnografiskt-filosofiska delen i symposi
et egentligen inte kan integreras i framställ
ningen. I övrigt innehåller boken många upp
satser av stort intresse för forskare om religi
on och kult i förhistorisk tid. Man kan där 
hämta viktig information om olika källmaterial 
av betydelse i sammanhanget. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Bo Annuswer, Ulla Bergquist, Svante Fore-
nius & Bent Syse, Västerås 1 000 år i centrum. 
Riksantikvarieämbetet, Byrån för arkeologi
ska undersökningar. Västerås kulturnämnds 
skriftserie nr 23, Stockholm 1990. 178 s. 
ISBN 91-7192-793-X. 

Västerås hör till de kommuner/s täder som 
firar tusenårsjubileum. Försiktigtvis kallar 
man sitt jubileum "Västeråstrakten under 
1 000 år". När detta läses torde det ha blivit 
1001 år. 

Efter en trevande start i början på 1970-
talet är det medeltida Västerås numera före
mål för en försvarbar antikvarisk bevakning. 
Det faller sig därför naturligt att Riksantikva
rieämbetets avdelning för uppdragsutgräv
ningar och kommunens kultur- och fritids-
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nämnd gemensamt ger ut en bok i anslutning 
till jubileet. 

Västerås är eljest en stad, vars medeltida 
lämningar ovanligt oåterkalleligt är försvun
na. Utöver Slottet, Domkyrkan och dominika-
nerklostret blev inte mycket sparat eller ut
grävt före 1970. 

Jubileumsboken - det är egentligen en av 
flera - är indelad i tio kapitel svarande mot 
varsin period om ett hundra år under tiden 
990 till 1990. Boken omspänner således hela 
Västerås tid som sladsliknande samhälle, stad 
och kommuncentrum. Det handlar ingalunda 
bara om det arkeologiska medeltida Västerås. 

Trots en hedervärd strävan att göra kapitlen 
likartade till innehåll och omfång finns det 
skillnader dem emellan. Kortast är kapitlet om 
tiden 1090-1190. Här har författarna låtit sig 
styras av det enkla faktum, att både jordgrävt 
och skrifthistoriskt källmaterial från den tiden 
är sparsamt. De längsta kapitlen handlar om 
perioderna 1190-1290, 1290-1390 och 
1490-1590. För de två första gäller, att det är 
ifrån dessa århundraden som staden innehål
ler informationsrika kulturlagar, och för den 
senare gäller, att det är under denna tid som 
Västerås var skådeplats för händelser av riks-
historisk betydelse. 

Västerås var biskopsstad, när ärkestiftet or
ganiserades 1164, rimligtvis också när Flo-
renslistan komponerades strax efter 1104, 
och en intressant tanke kan vara att Adams 
biskop Simeon med säte i Hälsingland (!) kan 
ha varit verksam i Västerås. Det är åtminstone 
vid ungefär den tiden som Västerås arkeologi 
börjar synas. Boken beskriver kort kyrkogår
den i kvarteret Johannes med dateringar 
eventuellt strax före 1100. Mera utförligt be
skrivs några avfallsgropar med hushållsavfall 
och avfallet från en finsmeds arbete någon 
gång under 1000-talet. Är det en hantverkare, 
som varit verksam i anslutning till en marknad 
som föregått något sladsliknande? Har hant
verkaren arbetat i anslutning till en av de går
dar, som är indikerade av järnåldersgravar i 
och runt Västerås? Är avfallsgroparna en för
hoppning, om att det kommer att gå att gräva 
upp en agglomererad sladsliknande bebyggel
se från 1000-talet under Västerås så småning
om? 

Boken innehåller knappast någon samman
hållande röd tråd eller bärande idédiskussion. 
Dess ambition är att forma en tusenårskröni
ka, och det lyckas den göra på ett nöjsamt sätt. 
Den innehåller smått och stort alltifrån djäk
narnas skolhäkte, Erik XIV:s ärtsoppa och 
västeråsgurkorna till Erik Hahrs arkitektur, 
ASEA och varuhusen Sigma, Domus och 
Punkt. Krönikan försöker sammanställa Väs
terås lokalhistoria med Sveriges historia ur ett 
kungar-och-krig-perspektiv. Ibland lyckas det 
bra, som när avgörande beslut fattas i 
konventssalen i klostret på ön vid Svartåmyn-
ningen, andra gånger lyckas det mindre bra, 
som när kapitlet om tiden 1790-1890 inleds 
med en beskrivning av Viborgska gatloppet. 

Kanske är bokens styrka dess bilder, speci
ellt mångfalden av äldre arkivbilder, medan 
de nytagna fotografierna är av mera blandad 
kvalitet. Skildringen av staden stöds också på 
ett nödvändigt och pedagogiskt sätt av både 
nyritade översiktskartor och återgivningar av 
äldre kartor. Kunde författarna ersatt bristen 
på äldre originalkartor - den äldsta är från 
1688 - med en eller annan djärv rekonstruk
tion av stadsplanen under högmedeltid eller 
vid tiden för slaget i Västerås 1521, vilket 
livfullt skildras med långa citat ur Peder Svarts 
historia? 

Riksantikvarieämbetets och Västerås kom
muns gemensamma jubileumsbok komplet
terar på ett utmärkt sätt boken 7000 år på 20 
år (Stockholm 1987), i vilken det inte var aktu
ellt att ha med Västerås i den stadsarkeologi
ska delen, enär de nu föreliggande informa
tionsrika utgrävningarna ännu inte var påbör
jade då den boken skulle skrivas. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum, S-753 10 Uppsala 

Morrison, J. S. & Coates J. F. (ed.), An Atheni-
an Trireme Reconstructed. The British sea trials 
of Olympias, 1987. BAR International Series 
486. Oxford 1989. ISBN 0-86054-623-3. 

Vlek, Robert, The Medieval Utrecht Boat. The 
history and evaluation of one of the first nautical 
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archaeological excavations and reconstructions in 
The Low Countries. National Maritime Muse
um Greenwich. Archaeological Series No. 11. 
BAR International Series 382. Oxford 1987. 
ISBN 0-86054-495-8. 

Två B.A.R.-rapporter behandlar vardera ett 
klassiskt ämne inom den skeppsarkeologiska 
forskningen, det ena av dem klassiskt även i 
kronologiskt avseende. Rapporternas ämnen 
utgör två olika skeppstyper, vilka ligger långt 
från varandra, nära nog i motsatta ändar av 
den skeppstekniska typskalan. De kan på så 
sätt utgöra goda exempel på skeppsarkeolo
gins spännvidd — inom de ramar samhälls
forskning ger. 

Rapport nr 486 med titeln An Athenian Tri-
reme Reconstructed utgör delrapporteringen av 
ett projekt inom experimentell skeppsarke
ologi, som utvecklats under 1980-talet men 
som utgår från en skeppshistorisk forskning 
och debatt som blossade redan för två sekel 
sedan. En "tr ieres" (grekiska) eller "triretnis" 
(latin) var ett hellenistiskt krigsfartyg, fram
drivet med åror, och med segel riggade på två 
master. Skeppet var försett med en kraftig 
ramm i fören. Skeppets inom forskningen 
mest uppmärksammade egenskap var det sto
ra antalet åror och roddare, placerade i tre 
nivåer ovanför varandra i skrovet. I brist på 
ikonografiska eller andra källors tydliga vitt
nesbörd, ägde en livlig diskussion rum redan 
på 1700-talet om hur denna komplicerade 
framdrivning var arrangerad och fungerade 
tekniskt och praktiskt. 

Forskningsprojektet bygger i stor utsträck
ning på epigrafiska och ikonografiska källor 
liksom på klassisk litteratur. Men också resul
tat från sentida marinarkeologiska undersök
ningar har bidragit med kunskap, inte minst 
avseende den byggnadsteknik med vilken des
sa fartyg byggdes. 

Projektets målsättningar har varit: 
- att bygga en trirem i full skala och att 

pröva den praktiskt för att studera fartygets 
konstruktion och egenskaper i förhållande till 
källornas vittnesbörd betr. den antika trire-
inen, 

- att utöka kunskapen om taktiken och far
tygens manövrering vid de örlogsoperationer i 

Medelhavet under 5:e till 3:e århundradet 
f Kr. i vilka triremer användes, 

- att vidga kunskapen om och uppskatt
ningen av den tekniska, ekonomiska och sjö-
militära förmågan i det hellenistiska samhället 
och kulturen under samma tid, genom att stäl
la ut och använda den nybyggda triremen 
publikt i Grekland idag, 

— att återskapa en av de viktigaste och mest 
kända "artefakterna" i den hellenistiska civili
sationen, en unik skeppstyp som tilldragit sig 
ett exceptionellt intresse bland både skepps
historiker och allmänhet genom tiderna. 

Som framgår av de värderingar som är inba
kade i projektets målsättningar är det ett pro
jekt med tydlig anknytning till nationell sym
bolik — dvs. ännu ett exempel på skeppets roll 
som nationell symbol. I det här fallet är det 
inte Vasa eller Victory eller Osebergskeppet 
eller Cheopsbåten, som symbolverkan utgår 
ifrån, utan den hellenistiska triremen som 
symbol för antikens hellenistiska samhälle och 
för Grekland idag. 

Rapporten utgör en delredovisning av tri-
remprojektet och är skriven och redigerad av 
skeppskonstruktören J. S. Morrison och den 
experimentelle arkeologen J. F. Coates, bägge 
britter. Tidigare har projektet beskrivits i The 
Athenian Trireme av samma författare (Cam
bridge 1986) och i Building the Trireme av F. 
Wdsh (London 1988) till vilka arbeten man 
också hänvisar i den föreliggande publikatio
nen. Denna beskriver de praktiska prov som 
utfördes sommaren 1987 med den rekonstru
erade triremen, döpt till Olympias. Proven 
utfördes vid Porös i grekiska arkipelagen. 

Rapportens kapitel 1 sammanfattar det käll
material med utgångspunkt från vilket trire
men rekonstruerats. Kapitel 2 förklarar hur 
källmaterialet utnyttjades för byggandet av 
skeppet. I kapitel 3-5 redovisas utförande eich 
resultat av 1987 års tester. En rapport över 
1988 års prov är enligt förordet också på väg. 

De praktiska proven med Olympias syftade 
till att studera hur en trirem hanteras till sjöss 
och hur den framdrevs med åror och med 
segel. Roddproven handlade i stor utsträck
ning om att träna befälets och roddarnas ma
növrering av skeppet. Man övade starter, 
stopp, backning, svängar, liksom man även 
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dokumenterade fart, acceleration m. m. Pro
ven lades upp enligt de normer som finns för 
tekniskt prövande av farkoster. 

De resultat som uppnåddes ses inte som 
slutgiltiga av författarna utan snarast som en 
första fas i studiet och prövandet av denna 
kopia av en 2 500-årig fartygstyp. Först och 
främst visade proven att systemet med åror i 
tre olika nivåer kunde fungera väl i praktiken. 
Skeppet visade sig vara effektivt både avseen
de acceleration och manövreringsförmåga. 
Den fart som enligt antika källor var triremens 
marschfart under rodd, 7 knop, kunde upp
nås vid ett tillfälle redan efter en veckas öv
ning. Man lyckades dock inte hålla denna fart 
längre sträcka eller tid. Olympias höll sig vid 
en marschfart på ca 4 knop. Roddteknik och 
fartprestanda skall studeras och testas ytterli
gare. 

Seglingsproven föll väl ut, med farter i lätt 
vind nära den maximifart man nådde vid 
rodd. I en serie appendix ges de skeppstekni
ska resultaten. Boken avslutas med en termi
nologilista, nyttig för den som vill studera 
engelsk facklitteratur i ämnet. 

Författarna ägnar en del utrymme åt plane
ring inför det fortsatta arbetet med Olympias. 
Till det man vill undersöka, med hjälp av mo
dellförsök, hör bl. a. effekterna av ramning på 
triremers skrov. Ramning var deras viktigaste 
stridsfunktion. 

Den andra av de två B.A.R.-rapporterna 
handlar om ett annat, vetenskapshistoriskt 
sett "klassiskt", fartygsfynd. Rapporten, med 
titeln The Medieval Utrecht Boat, utgör som 
undertiteln anger (se rec:s inledning) en histo
rik och en utvärdering av utgrävningen och 
rekonstruktionen av den s. k. Utrechtbåten, 
påträffad i samband med grävandet av en ka
nal nära floden Vechts lopp genom Utrecht år 
1930. 

Denna farkost hade vid slutet av 1980-talet 
ännu inte blivit ordentligt publicerad, trots de 
nära sextio år som förflutit sedan utgrävning
en. Den har trots detta kommit att spela en 
central roll inom skeppsarkeologisk forsk
ning. Tolkningar har framförts som har givit 
fyndet en position i centrum av skeppsutveck
lingen i västra Europa. 

Man har ansett att Utrechtskeppet repre
senterade ett tidigt stadium i den utveckling 
som ledde fram till den medeltida holken. 
Denna fartygstyp har med stöd av främst hi
storiska källor åsatts en viktig roll i medeltida 
sjöfart, framförallt den mellan Västeuropa 
och de brittiska iiarna. Holken finns avbildad 
på stadssigill under denna epok. Samtidigt har 
skeppsfyndet i Utrecht förblivit en isolerad 
företeelse, och därmed en svag länk i de ked
j o r av teorier som konstituerar förhistorisk 
och tidigmedeltida skeppshistoria. Beskeden i 
den föreliggande rapporten är därför mycket 
välgörande. 

Rapporten är skriven av Robert Vlek vid 
institutet för Pre- och Protohistoria vid Am
sterdams universitet, med ett särskilt kapitel 
av Maarten de Weerd, vid samma institut. 
Vlek rekapitulerar inledningsvis utgrävning
en, konserveringen, rekonstruktionen och 
tidigare publicering av fyndet. I ett andra ka
pitel redovisar han nya forskningsresultat och 
dateringar av fartyget, liksom fyndplatsens ge
ologi och paleobotaniska förhållanden. I kapi
tel 3 och 4 redovisas jämförande material för 
tolkningen och inplaceringen av fartyget i tid 
och funktion: dels tidigmedeltida avbildningar 
som tidigare ansetts visa farkoster besläktade 
med Utrechtbåten, dels en kort beskrivning av 
ett senare gjort båtfynd i Utrecht, liknande 
det förra. Kapitel 5 redovisar Vleks nytolkning 
av fyndet. I kapitel 6 (författat av de Weerd) 
görs ett jämförande studium av de måttenhe
ter som tillämpats när fartyget byggts. 

Under det dryga halvsekel under vilket Ut
rechtbåten varit föremål för uttolkning har 
alla tänkbara och otänkbara påståenden rö
rande densamma framförts. Några av de 
många varandra motstående ställningstagan
dena är: 
— havsgående segelskepp versus flodfarkost; 
— snabb farkost med vackra linjer versus 
tung, klumpig och långsam farkost; 
— primitiv versus tekniskt utvecklad farkost; 
— provinsiell romersk versus senmedeltida 
farkost. 

I de flesta fallen har de som uttalat omdö
mena inte sett farkosten personligen. De ut
går från en artikel som skrevs av P. H. van der 
Wijk 1933. Denne var amatörforskare. Han 
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var anställd vid Utrechts stad och hade be
drivit privata studier i äldre skeppsbyggeri. 
Han ansåg i den nämnda artikeln att skeppet 
varit en drygt 1 7 m lång och 3 m bred lång
smal, strömlinjeformad, snabb farkost. Ek-
konstruktionen hade varit stark, vilket gjorde 
skeppet långlivat. Den breda bottenplankan 
var urholkad, ej utspänd. Det hade varit ett, 
troligen däckat, lasttransportfartyg, riggat 
med ett latinsegel på en mast, och kapabelt att 
bära 13 tons last. Det ansågs av van der Wijk 
vara byggt i förromersk tid, men reparerat 
med romersk teknik i det första eller andra 
århundradet e. Kr. 

Genom en noggrann beskrivning av hur 
lämningarna av farkosten ter sig idag, och hur 
de såg ut vid utgrävningen enligt bevarade 
fotografier, kan Robert Vlek på punkt efter 
punkt nu visa hur hans föregångare van der 
Wijk feltolkat den skeppsarkeologiska infor
mationen. Denna feltolkning kom att gälla i 
mer än ett halvt sekel! 

Istället för det förhistoriska, havsgående se
gelskeppet som van der Wijk presenterat visar 
Vlek oss en tidigmedeltida flodpråm (Fig. 1). 
Denna har brukats i den expanderande och 
lönsamma handel, som staden Utrecht på 
1000-talet bedrev med andra städer längs 
Rhen. Den mast som man funnit spår efter i 
skrovet har varit avsedd för bogseringslinor. 
Farkosten har nämligen bogserats eller dragits 
uppströms längs stranden av Rhen och flutit 
nedströms, och kanske stakats i grunda vatten. 

Vlek definierar Utrechtbåten och ett annat, 
liknande farkostfynd utgrävt 1974 i samma 
stad, och från samma tid, som tillhöriga det 
han vill kalla farkoster av Utrecht-typen. Han 
anser att det är fråga om stora, utspända 
stockbåtar med sättbord. Dessa skall ses som 
slutprodukten av den långa utvecklingen av 
den förhistoriska stockbåten i detta område. 
Denna farkosttyp kom senare att ersättas av 
stora, plankbyggda flodfarkoster, t .ex. den 
typ som under ny tid gick under benämningen 
Oherländer. 

Det förhållandet att man inte, under mer än 
ett halvsekel, kunnat frigöra sig från det första 
tolkningsförslaget visar vilka effekter eifull-
ständig dokumentation kan ha på forskning
ens resultat och utveckling. I det avseendet är 

Utrecht-rapporten ett gott exempel på hur 
viktigt det är att undersökaren lämnar efter 
sig ett objektivt utfört och väl samlat doku
mentationsmaterial . 

Även den svenska marinarkeologin, liksom 
säkert också den gängse arkeologin, rymmer 
flera, goda exempel på hur arkeologiska ob
jekt, deras karaktär liksom fyndförhållanden 
kring dem, snabbt och lätt faller ned i glöm
skan eller förvanskas — därför att dokumenta
tion saknas eller därför att fältobservationer 
redovisas på ett samlat sätt i en alltför begrän
sad utsträckning. Detta är en mekanism som 
inte minst en ung vetenskap skall vara vaksam 
för. 

Bägge rapporterna är utförda i enlighet 
med B.A.R:s standard - i enkelt offset-tryck 
och med både foton och teckningar som illust
rationer. De förra är i flera fall, särskilt i den 
först recenserade rapporten, av låg kvalitet 
som vetenskaplig dokumentation, troligen be
roende både på negativens låga kvalitet och på 
trycktekniken. Teckningarna är däremot ofta 
väl och illustrativt utförda. 

Bildkvaliteten i Utrechtbåt-rapporten är nå
got högre. Den innehåller en stor andel rit
ningar, vilka är enklare att reproducera med 
hyggligt resultat än fotografier. Men även i 
denna rapport ligger delar av bildmaterialet 
kvalitetsmässigt nära eller strax under vad 
som är acceptabelt. 

Bilder i en vetenskaplig publikation måste 
ha en sådan skärpa och tydbarhet att de kan 
bilda underlag för läsarnas eget vetenskapliga 
studium av dem. I de föreliggande rapporter
na är detta inte alltid fallet. 

Texten i det kanske mest centrala avsnittet i 
Utrechtbåt-rapporten saknas i recensionsex
emplaret. Om detta gäller även i andra exem
plar av samma rapport är det olyckligt. Sidan 
145 och 146 har fallit bort, medan de närmast 
följande dubblerats. Det gäller det avsnitt i 
vilket Vlek förklarar bristen på samband mel
lan Utrechtskeppet och medeltida fartyg med 
benämningen holk. P. g. a. denna lucka kan 
varken inläsningen eller recensionen av rap
portens innehåll bli fullständig, vilket är be
klagligt. 

B.A.R.-rapporterna, under Dr Anthony 
Hands förläggarskap, har varit och är ett ut-
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omordentligt viktigt och värdefullt arkeolo
giskt medium, vetenskapligt intressant och 
mångsidigt. De har en lågprisprofil, vad gäller 
publiceringskostnader, som är mycket attrak
tiv för arkeologiska forskare, arbetande under 
den knapphetens stjärna som lyser över huma
nisters verklighet. Det är emellertid viktigt för 
förmedlingen av vetenskapliga budskap att 
rapporteringens form håller en rimlig kvalitet. 

Carl Olof Cederlund 
Statens sjöhistoriska museer 

Box 27131, S-10252 Stockholm 

Krister Malmström, Centralkyrkor inom svenska 
kyrkan 1820-1920. Kungl. Vitterhets Historie 
och Antikvitetsakademien. 534 s. Stockholm 
1990. ISBN 91-7402-205-9. 

Kyrkobyggandet i vårt land under 1800-talet 
fick en väldig omfattning och tog sig högst 
skiftande uttryck. Arkitekturhistorikerna har 
här ett forskningsfält som ännu är långt ifrån 
färdigbearbetat. Trots det ökande 1800-tals-
intresset är det förvånansvärt få viktigare ar
beten som publicerats efter 1955 då Göran 
Lindahl kom med sin översikt Högkyrkligt, 
lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 
1800—1950 och visade vilka intressanta under
sökningsuppgifter som ämnet rymmer. Det är 
inte stort mer än en handfull arbeten där 
1800-talets kyrkobyggande ägnats ett inträng
ande studium: Anders Åmans och Benkt 
Oléns om Helgo Zettervall, Bo Grandiens om 
C. G. Brunius, Göran Alms om metodismens 
kyrkoarkitektur och Siegrun Fernlunds om 
kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 
1812-1912. 

Till denna lista kan nu fogas Krister Malm
ströms tungt vägande opus Centralkyrkor inom 
svenska kyrkan 1820—1920. Malmströms av
handling är viktig i flera avseenden. Den ger 
oss en länge saknad historik och helhetsbild av 
centralkyrkobyggandet i Sverige från stor
maktstiden fram till början av 1900-talet, den 
tar fram väsentliga drag i 1800-talets kyrkliga 
arkitektur och belyser idésammanhangen och 
den har en intressant fokusering på arkitekten 

Emil Langlet (1824-1898) och dennes sär
präglade centralkyrkor. Langlet som envist 
hävdade centralkyrkotypens lämplighet för 
den protestantiska gudstjänsten och som kon
sekvent tillämpade sina form- och funktions
idéer är bokens huvudperson. Hans arkitek
tur som rönt föga uppskattning i konsthistori
ska kretsar får nu en välförtjänt upprättelse av 
Malmström som också tillägnar boken minnet 
av denne centralkyrkans självutnämnde ridda
re, "mannen som inte böjde sig". 

Till den egentliga avhandlingsdelen har 
Malmström fogat ett omfattande appendix i 
form av inventeringsrapporter där de behand
lade kyrkornas historia förs fram till nutid och 
där frågor om autenticitet och förändringar
nas karaktär diskuteras. Också denna del är 
viktig utöver dokumentationsaspekten efter
som redogörelserna för smakförändringar 
och restaureringsambitioner utgör ett samlat 
intressant material för kommande forskning 
om 1900-talets antikvariska och byggnadsvår
dande attityder till 1800-talsarvet. 

Avhandlingens metodiska utgångspunkter 
är dels att presentera och förklara periodens 
centralkyrkor genom beskrivningar och for-
malestetiska analyser, dels att med hjälp av 
arkivalier och litteratur sätta in byggnaderna i 
tidssammanhang och försöka finna motiven 
för den valda byggnadstypen och detaljfor
men. Med sin bakgrund i arkivarbete och hi
storieforskning har Krister Malmström skick
ligt bemästrat det "berg av kyrkoarkivalier" 
som han anlitat fiir dokumentationen och för 
att söka svar på frågorna. Tyvärr ger dock 
handlingarna sällan besked om de estetiska, 
teologiska, funktionella eller ekonomiska mo
tiv som kan ha påverkat eller avgjort försam
lingens val av centralkyrkoformen. Malm
ström aktar sig noga för att föra fram hypote
ser om underliggande faktorer då källmateri
alet tiger eller inte är entydigt. Det är en 
berömvärd ambition men anmälaren hade 
gärna sett lite mer av diskussion om orsaks
sammanhang, t .ex. ett försök till prövning 
hur 1800-talets väckelserörelser och frikyrko
byggnader med centraliserande plan kan ha 
påverkat inriktningen av kyrkobyggandet 
ineim svenska kyrkan. 

Viktiga utgångspunkter för 1800-talets 
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centralkyrkoprojekt finner Malmström i stor
maktstidens kyrkor med centralplan och i det 
sena 1700-talets försök att efterbilda det ro
merska Panteon. När hugenottättlingen Jean 
de la Vallée som kunglig arkitekt på 1600-talet 
presenterade centralplaner för Stockholms
kyrkorna Katarina och Hedvig Eleonora i 
form av ett grekiskt kors respektive en mång-
hörning var den ursprungliga tanken att pla
cera altare och predikstol i eller nära planens 
geometriska mitt. Anordningen gav uttryck 
för de reformerta intressen som fanns vid 
hovet just då men när kyrkorna stod färdiga 
tillgodosågs församlingsönskemålen om en 
traditionell altarplacering i rummets östligaste 
del. Försöket att ändra på den evangelisk-
lutherska riktningsplanen misslyckades och — 
säger Malmström - för framtiden kvarstod 
här, liksom inom den katolska kyrkan, mot
sättningen mellan en arkitektonisk vertikal 
axel och en liturgisk, horisontal. Några tydliga 
kyrkliga motiv för centralplanen fanns det 
därför inte när den återkom under gustavi
ansk tid, nu med Panteon som förebild. Ro
tundaformen var arkitekternas ideal men de 
storvulna planerna hade sällan förankring hos 
den kyrkobyggande menigheten. Författaren 
drar fram i ljuset några talande exempel på 
panteondrömmar som "strandat på den 
svenska fattigdomen". Skeppsholmskyrkan i 
Stockholm blev dock ett sent förverkligande. 
Malmström fäster här uppmärksamheten på 
Skeppsholmskyrkans avläggare, några mindre 
centralkyrkor som kom till utförande ca 
1820-1840 och som har påtagliga arkitekto
niska kvaliteter. Ett par av dessa byggdes som 
brukskapell och det verkar troligt att inflytel
serika brukspatroner varit öppna för idéer 
som överintendentsämbetets arkitekter fört 
fram. 

Kring mitten av 1800-talet diskuterades i 
Tyskland hur ett lämpligt kyrkorum för pro
testantisk gudstjänst kunde anordnas på cent
raliserande plan där altare och predikstol dra
gits närmare församlingen. Uppenbarligen 
har Emil Langlet tagit intryck av den debatten 
och säkerligen också påverkats av Gottfried 
Sempers förslag för Nicolaikirche i Hamburg 
och av dennes fria sätt att arbeta med formen 
och utnyttja olika stilelement i protest mot 

tidens normativa stilideologi. En annan inspi
rationskälla är just Jean de la Vallées projekt 
för Katarina och Hedvig Eleonora — Malm
ström påpekar att planritningarna för dessa 
ingick i Langlets ritningssamling. Den kyrko
typ Langlet arbetade fram var en symmetrisk, 
"monolitisk" byggnad med planen antingen i 
form av en hexagon eller ett grekiskt kors och 
med lanternin och klocktorn över mittpartiet. 
Till denna byggnadstyp knöt han ett praktiskt-
liturgiskt idéinnehåll som han ivrigt argumen
terade för i inlagor och artiklar samt i det 
summerande planschverket Protestantiska kyr
kobyggnader enligt centralsystemet 1879. 

Langlet hade framgång med sina central
kyrkor under 1870- och början av 1880-talet 
då sammanlagt tolv förslag fastsälldes av K. 
M:t och kom till utförande, bland dem Mal
mökyrkorna S:t Pauli och Caroli och en grupp 
kyrkor i Västsverige av vilka Beateberg nog 
intar rangplatsen genom sina goda propor
tioner och det utsökta detaljarbetet. I sin 
noggranna genomgång av materialet lockar 
Malmström fram de tekniska och arkitektoni
ska kvalitéerna hos dessa byggnader. Ett in
tressant påpekande är att arkitekten i sin om
sorg om exteriördetaljerna och tegelmurning-
en står som en förmedlande länk mellan C. G. 
Brunius och nationalromantiken. 

När Helgo Zettervall tog kommandot på 
överintendentsämbetet 1882 blev det hårda 
villkor och snart nog tvärstopp för centralkyr-
kobyggande i Sverige. För Zettervall var den 
traditionella långhuskyrkan med ett arkitekto
niskt markerat korparti—altarrum den enda 
tänkbara byggnadstypen för den evangelisk
lutherska gudstjänsten. Av allt att döma före
trädde han den officiella kyrkliga uppfattning
en när han hävdade detta. Men angreppen på 
centralkyrkoidéen och Langlet som dess ba
nerförare hade som Malmström visar ett per
sonligt moment "med spets av vitriol". När 
nybyggnadsplanerna i Malmö på 1870-talet 
skulle avgöras var det Langlet som tog hem 
spelet i konkurrens med den dåvarande dom
kyrkoarkitekten i Lund. Detta skulle leda till 
en livslång fiendskap. 

Attackerna mot centralkyrkan hade inslag 
av fanatism och osaklighet, inte minst i Zet
tervalls Allmänna anvisningar rörande kyrko-
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byggnader, vilket gör det befogat att med 
Malmström ställa frågan om den zettervallska 
doktrinen trots allt inte var så självklar utan
för ämbetets och statskyrkans murar. Uppfat
tades den typ av kyrkoarkitektur och liturgi 
som Langlet stod för och som närmade sig de 
fria samfundens lokaler och mötesformer som 
ett kännbart hot mot en auktoritär gudstjänst
utövning, mot rådande högkyrkliga och poli
tiska intressen? 

När Zettervall avgått som överintendent 
1897 började man ånyo rita centralkyrkor. De 
som tillkom under skedet fram till 1920 är av 
skiftande art, utförda i nygotik eller jugend-
präglad nationalromantik. Deras tillkomsthi
storia speglar enligt Malmström ingen vital 
debatt om typens företräden från kyrklig, 
funktionell synpunkt. I Engelbrektskyrkan i 
Stockholm, ritad av Lars Israel Wahlman 
1906-09, färdig 1914, finns det dock mycket 
av betydelsdaddade former och en medveten 
strävan att få rum och funktion att samverka. 
Malmström avstår tyvärr från att närmare 
analysera denna "folkkyrkotankens katedral". 
Han har kanske här, i slutet av ett stort 
dagsverke, saknat tillräcklig motivation att 
tränga bakom "Wahlmans vinglande retorik". 

Avhandlingen är ett mäktigt verk men den 
erbjuder tvärsigenom en mycket njutbar läs
ning. Malmström skriver en ledig sakprosa 
som han kryddar med bitska formuleringar. 
Noggrannheten är prisvärd och blott någon 
enstaka gång kan kontrollen av den ivriga pen
nan brista, som när det i källöversikten kvar
står att den gamla granskningsrutinen för ny-
och ombyggnadsärenden med ursprung i Gus
tav IILs förordning ännu gäller. 

Till läsupplevelsen hör också att ta del av de 
många goda illustrationerna och de generösa, 
ofta välfunna bildtexterna. För många av bil
derna svarar den skicklige arkitekturfotogra
fen Rolf Hintze. Tyvärr ger inte trycket rättvi
sa åt fotografierna. Det finns också skäl att 
anmärka på bandets dåliga kvalitet. Långt in
nan boken är färdigläst har ryggen lossnat. 
Det är synd på en bok som man gärna vill 
återvända till. 

Evald Gustafsson 
Riksantikvarieämbetet 

Konserveringstekniska studier. Silver, mässing, 
tenn. Red. Gunnel Werner. Bidrag av A. 
Borggren, E. Norgren, M. Törnblom, E. 
Törnquist och G. Werner. (Engelska samman
fattningar.) Riksantikvarieämbetet och statens hi
storiska museer. Rapport RIK 3. Stockholm 
1990. 41 s. 

Konserveringstekniska studier är en serie som 
startade 1984 som ett organ för Tekniska in
stitutionen vid Riksantikvarieämbetet, eller 
RIK (Riksantikvarieämbetets institution för 
konservering) som sedan 1990 är namnet på 
det som före 1975 kallades Tekniska avdel
ningen. De första häftena har haft en mer 
renodlat vetenskapligt-teknisk karaktär, men 
man har också presenterat metoder och läm
nat rapporter från verksamheten. Med före
liggande häfte har man riktat sig till några 
bestämda målgrupper. Det vänder sig till, som 
det anges på baksidan, "konservatorer, silver
smeder och andra hantverkare, personer som 
har ansvar för vården av liknande föremål och 
den kulturhistoriskt intresserade allmänhe
ten". 

Författarna är alla verksamma vid RIK och 
sysslar dagligen - på ett eller annat sätt - med 
det som häftet behandlar, nämligen konserve
ring av kyrkliga föremål av silver, mässing eich 
tenn. Många av institutionens konservatorer 
är också verksamma silversmeder och har 
hantverksmässiga kunskaper, som i detta sam
manhang är ovärderliga. 

I ett inledande avsnitt redovisas den kon
serveringsetik som är vägledande vid RIKs ar
bete och som huvudsakligen går ut på att på 
olika sätt visa respekt för föremålen: de är 
historiska dokument, och man måste vid varje 
ingrepp ha detta för ögonen. 

Ett kapitel redogör för de metaller som van
ligen ingår i de kyrkliga föremål det här är 
frågan om, vilka skador eller förändringar 
som är vanliga och - synnerligen viktigt - hur 
föremålen bör hanteras. Här går man också in 
på hur och om man skall rengöra eller putsa 
föremål, och i vilka fall man bör anlita konser
vator. 

I två kapitel redovisas så några konkreta 
"fall": konservering av en tennkanna från Utö 
kapell och av ljusstakar av tenn och mässing. 
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Här får man också prov på den omfattande 
och noggranna dokumentation som rutinmäs
sigt görs vid institutionens konserveringsarbe
ten; när det gäller mer komplicerade och sam
mansatta föremål som t. ex. större ljusstakar, 
relikvarier och spiror från kungliga gravar, 
för att ta några exempel, kan man ofta giira 
viktiga iakttagelser rörande tillverkningen. 

Eric Norgren går i ett kort men innehålls
rikt avsnitt igenom de skador som kan uppträ
da på vinkannor, kalkar och patener och hur 
man på olika sätt kan åtgärda dem, medan 
Anna Borggren och Elin Törnquist i ett avslu
tande kapitel tar upp hur kollekthåvar kon
serveras och vilka skador som kan drabba den
na föremålsgrupp. Materialmässigt går ämnet 
litet utanför det som häftet i övrigt handlar 
om, men även kollekthåvar har delar av me
tall. 

Detta häfte är verkligen välkommet. Här 
har ett antal kvalificerade konservatorer och 
forskare delat med sig av sina erfarenheter på 
ett i bästa mening lättillgängligt sätt, och j ag 
hoppas att den når de avsedda målgrupperna, 
inte minst de personer som har vården av de 
kyrkliga föremål det är tal om, kyrkvärdar och 
andra kyrkans tjänstemän. Det kan inte sägas 
nog ofta att även de måste betraktas som mu
seimän, med ansvar för ett ovärderligt kultur
arv. 

Göran Tegnér 

Kulturmiljövård 1990:3. Riksantikvarieämbe
tet. ISSN 1100-4800. 

Den alltid mycket läsvärda och informativa 
tidskriften Kulturmiljövård ägnar sitt senaste 
nummer (90: 3) åt "ett annat perspektiv", ett 
tema med vilket redaktören, Elina Anteil, vill 
uppmärksamma behovet av ett kvinnoper
spektiv inom kulturmiljövården. 

Initiativet är inte bara glädjande i sig; det 
har dessutom inspirerat både redaktör och 
medarbetare till ett ovanligt innehållsrikt, 
givande och spännande nummer, som kom
mer att kunna ge stoff för många diskussioner 
inom skilda discipliner och forskarmiljöer. 

Det skall därför inte uppfattas som kritik, att 
man undrar varför behovet av kvinnoperspek
tiv inom detta område uppmärksammas först 
nu; detta dröjsmål är i sig föremål för diskus
sion i flera av bidragen, där olika tänkvärda 
förslag till förklaring presenteras. 

Att Norge är ett föregångsland när det gäl
ler kvinnoaspekter inom arkeologi och kultur
miljövård blir vi påminda om i olika samman
hang; Agneta Lagerlöf "berättar om KAN-rörd-
sen (Kvinnor i arkeologi i Norge), som är en 
verklig kraftsamling för en ny arkeologi, där 
både kvinnor och män synliggörs. Att denna 
rörelse fått sådan genomslagskraft måste till 
icke ringa del bero på att jämställdheten kom
mit betydligt längre i Neirge än i Sverige. Var
för så är fallet är inte helt lätt att svara på, 
men, som Bente Magnus understryker, spelar 
det stor roll om det finns kvinnor på chefspos
ter vid de centrala institutionerna. Det gör det 
i Norge, och som inspiratör och förebild 
framhålls Gro Harlem Brundtland, först 
miljö- och sedan statsminister. På hennes ini
tiativ utformades en rad politiska program 
och forskningsprojekt, syftande till forskning 
om kvinnors historia, vardag och dolda insat
ser på olika områden. 

Över bristen på kvinnliga chefer i Sverige 
reflekterar Lena Thålin-Bergman, som presen
terar nedslående statistik över den ytterst sne
da könsfördelningen inom olika arbetsområ
den och anställningsnivåer. Även Margareta 
Bjömstad tar upp snedrekryteringen och ut
trycker sin förvåning över att så få kvinnor 
nått chefsställning i museivärlden, i synnerhet 
som kvinnor fick inträde i denna tidigare än i 
många andra verksamheter. Som första kvinn
liga riksantikvarie känner hon att det ställs 
förväntningar på henne, inte minst från kvin
nor, och det är ytterst från henne, som initia
tivet till detta "kvinno-nummer" av tidskriften 
kommer; några propåer uppifrån (såsom tidi
gare skett i Norge) har hon inte mottagit. 

Vad är då ett kvinnoperspektiv} Om man bara 
menar en strävan att synliggöra kvinnorna i 
historien, råder stor enighet om behovet här
av, och rent konkret innebär det att man inom 
kulturmiljövården intresserar sig mer för be
varandet av kvinnliga arbetsplatser och miljö-

Fomvännen 86 (1991) 



Recensioner 223 

er. Härpå ger bl. a. Kersti Morger, Gert Mag
nusson och Margareta Bjömstad flera exempel. 

Svårare blir det, om man med kvinnoper
spektiv förstår ett annat to/Änmg^-perspektiv, 
ett problem som Ham Andersson tar upp i sitt 
bidrag. Är det så enkelt att maktfrågor, eko
nomiska och politiska tolkningsmodeller ut
märker ett mansperspektiv, medan vardagsliv, 
sociala förhållanden och relationsfrågor ut
märker ett kvinnoperspektiv? Han tvekar själv 
om svaret men verkar trots allt böjd att se det 
perspektiv som inte utgår från övergripande 
strukturer utan från den enskilda människan 
som härrörande från speciellt kvinnors erfa
renhet. Av Agneta Lagerlöfs intressanta sam
manfattning av diskussionen under ett arkeo
logseminarium i Uppsala (hösten 1989) fram
går dock att meningarna starkt går isär, huru
vida det verkligen finns ett specifikt kvin-
neiperspektiv; en del menar att det endast 
finns ett individuellt perspektiv. Sin egen upp
fattning formulerar Lagerlöf så: "Jag tror att 
synsättet beror på om man som kvinna fött 
barn eller ej, vilken livserfarenhet man har 
och var i livet man befinner sig. Kanske kan 
man säga att också det kvinnliga perspektivet 
är individuellt." (S. 49.) 

Men om innebörden i begreppet "kvinno
perspektiv" är omdiskuterat, gäller det nästan 
i ännu högre grad innebörden av begreppet 
"feministiskt perspektiv". Inom historiedisci
plinen har diskussionens vågor gått mycket 
höga om båda begreppen, och det är synd att 
problemet inte luftas mer i detta nummer. 
Agneta Lagerlöf tar upp det i sin ovannämnda 
seminarie-sammanfattning, där hon refererar 
till Liv Helga Domasnes, som menar att forsk
ning utifrån ett feministiskt perspektiv kan 
bedrivas av både män och kvinnor, då det 
innebär ett studium av könsrelationer och den 
roll som kön spelar i struktureringen av sam
hället, i människans historia, ideologi, ekono
miska system och politiska strukturer (s. 49). 
En sådan forskning nöjer sig alltså inte med 
att "lägga till" kvinnan i historien utan utgör 
— genom sitt problematiserande av könsroller
na — om man så vill ytterligare ett perspektiv. 

Vad man än lägger in i begreppen manligt, 
kvinnligt eller feministiskt perspektiv, är det 
viktigt att de blir föremål för fortsatt diskus

sion, och att de olika perspektiven bereds 
plats inom forskningen. Som Stig Welinder be
tonar kan vi ju ändå aldrig få någon "sann" 
bild av det förflutna, utan vad forskningen går 
ut på är till syvende och sidst konstruktioner 
utifrån olika utgångspunkter. 

Diskussionen om nya perspektiv leder 
obönhörligen till ett skärskådande av de gam
la, och det kan med rätta frågas vems eller 
vilkas arkeologi/historia vi bedriver. Vi arbe
tar i en forskningstradition som länge varit 
totalt mansdominerad, och många av våra fö
reställningar har vi ärvt från våra företrädare, 
inte minst värderingar av vilka frågeställning
ar som är "relevanta", "intressanta" och "vik
tiga" (se vidare härom i Kersti Morgers bi
drag). Dessa föreställningar och värderingar 
är ofta starkt tidsbundna och inte sällan direkt 
relaterade till en speciell politisk situation. 
Detta illustreras väl av Elisabeth Arwill-Nord
bladh i hennes presentation av Oscar Monte
lius och hans forskning som ett led i tidens 
kamp för kvinnoemancipation. Hennes artikel 
är en nyttig påminnelse om hur viktigt det är 
att känna till forskningens samtidsförankring, 
de olika mål våra föregångare liksom vi själva 
uppsatt, vilken sorts kunskap och vilka meto
der det handlar om i olika tider. 

Som Eva Karlsson framhåller i sitt bidrag 
medför en forskning med kvinnoaspekter att 
många vedertagna begrepp ställs på huvudet. 
Detta, liksom kvinnornas krav på förändring
ar i såväl forskarsamhället som samhället i 
stort innebär naturligtvis ett hot mot den eta
blerade ordningen, ett hot som ibland bemöts 
med ett mer eller mindre medvetet motstånd 
från männens sida. Att inte fler kvinnor avslu
tar högre studier eller når chefspositioner har 
givetvis en mängd olika orsaker, men jag tyc
ker ändå det är viktigt att peka på en av de 
svårigheter kvinnor har i den akademiska värl
den. Lena Thålin-Bergman skriver härom: 
"Vad gäller debattklimat och forskningsbdö-
ning omvittnades vid diskussionen i Uppsala 
nyligen hur debatten präglas av omedveten 
manlig överlägsenhet. I ett seminarium tigs 
ofta kvinnliga debattörer ihjäl av tongivande 
manliga kolleger, som utan att genera sig di
rekt hoppar över ett kvinnligt debattinlägg för 
att i stället återgå till vad senaste manlige de-
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battör yttrade. Samma sak förekommer f. ö. 
ofta på sammanträden: vad en kvinna yttrar 
måste ofta först upprepas av en man för att 
överhuvud betraktas som hörbar t ." (S. 42.) 

Beror kanske en del av svårigheterna på de 
olika språkbruk kvinnor och män har? Som 
Nanna Hermansson framhåller, inbjuder fak
tiskt kvinnorna ofta själva till denna behand
lingjust genom sitt sätt att språkligt nedvärde
ra sina egna insatser. Varför säger en kvinna 
"jag har försökt tota ihop några rader", när 
hon i själva verket menar "jag har skrivit en 
kortfattad och klar redogörelse" (s. 36)? 

Bente Magnus understryker att kvinnors in
satser mäts med en helt annan måttstock än 
mäns, inte minst av kvinnorna själva; män kan 
tillåta sig en långt högre grad av medelmåttig
het som ledare än kvinnor och ändå bli ursäk
tade. För verklig jämställdhet krävs alltså ökad 
självkänsla och självtillit hos kvinnorna, och 
härtill kan kvinnliga förebilder - såväl i det 
förgångna som i vår egen tid - bidraga. Säker

ligen är detta vad Margareta Bjömstad åsyftar 
när hon avslutar sitt bidrag med följande för
hoppning: "Jag tror också att ett perspektiv 
som på ett likvärdigt sätt innefattar både kvin
nors och mäns historia kan hjälpa oss inom 
kulturmiljövården att få en ökad jämställdhet 
på våra arbetsplatser" (s. 35). 

I denna korta anmälan har rättvisa inte kun
nat göras åt alla intressanta bidrag, och inte 
heller har artiklarna utanför huvudtemat 
kommenterats, men jag hoppas ändå ha kun
nat väcka nyfikenhet på resten, så att detta 
nummer blir läst och diskuterat av många 
(även utanför kulturmiljövården); det är det 
verkligen värt! 

Birgit Sawyer 
Historiska institutionen 

Göteborgs universitet 
Renströmsgatan 6 

S-412 98 Göteborg 
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Björn Ambrosiani (red.), Die Bronzezeit im Ost
seegebiet. Ein Rapport der Kgl. Schwedischen 
Akademie der Literatur Geschichte und Alter
tumsforschung iiber das Julita-Symposium 
1986. Konferenser 22. KVHAA. 160 s. Stock
holm 1989. ISBN 91-7402-203-2. 

I september 1986 hölls ett symposium på Juli
ta gård. Deltagarlistan omfattade 17 perso
ner, varav flertalet var svenska forskare och 
endast fyra var polska arkeologer från War
szawa. Ämnet var bronsålder i Östersjöområ
det. Föredrag av nio deltagare med inarbeta
de diskussionsinlägg har publicerats i en liten 
volym i Vitterhetsakademiens serie Konferen
ser. 

Syftet med detta symposium var att bereda 
några framstående polska forskare tillfälle att 
möta en grupp yngre svenska arkeologer 
kring ett Östersjötema men uppenbarligen 
inte att försöka åstadkomma en systematisk 
genomgång av svensk feirskning i ämnet. En 
sådan ambition hade krävt föredrag av delta
gare engagerade även i de södra landskapen 
och väl också fler inlägg från Norrland. Nu är 
det en påfallande dominans för östra Mellan
sverige. 

Lars Forsberg redovisar i sitt viktiga inlägg en 
aktuell undersökning inom ett projekt inriktat 
på jagar- och samlarbosättning vid Stora och 
Lilla Lule Älv. Två modeller för bosättning 
diskuteras. Den ena går ut på att området 
bebotts av en enda grupp, medan den andra 
utgår från förekomsten av flera territoriella 
grupper. De varierande resurserna redovisas 
och diskuteras med olika metodiska tillväga
gångssätt. Resonemangen mynnar ut i den 
sannolika slutsatsen att bägge älvdalarna har 
haft ett likartat bosättningssystem. Människor 
har rört sig inom vissa speciella delar av regio
nen och då utnyttjat där tillgängliga resurser. 
Under vinter och sommar bodde man exem
pelvis i skogsområdet, där det var fördelaktigt 
att ägna sig åt visst fiske och jakt på storvilt. 
Härifrån förflyttade man sig säsongsvis till 

andra platser för att jaga ren resp. skaffa rå
material till vissa redskap. Dessutom hade 
man boplatser för kortvariga uppehåll samt 
möjligen speciella platser för laxfångst. 

Darsgärde i Uppland är en välkänd fynd
plats, vars lämningar hittills dock inte tagits 
upp till mera ut tömmande behandling. Det är 
därför förtjänstfullt av Synnöve Reisborg att för 
sin undersökning välja keramikmaterialet från 
det undre kulturskiktet på beiplatsen. Fynden 
är inte många, endast 2 320 skärvor, men de 
representerar minst 162 kärl, som är av bety
dande intresse genom sin ovanliga samman
sättning framför allt när det gäller dekoren. 
Reisborg inriktar sin analys på dateringen och 
utnyttjar då variablerna dekor, form och 
godstyp. Hon kommer fram till att yngre 
bronsåldern är företrädd med såväl rabbiga 
kärl som keramik med fin, slät eller polerad 
yta. En grupp kärl från förromersk järnålder 
är framställda av en annan råvara. Man ser 
också skillnader i utformningen av mynnings-
kanten. Reisborg ägnar stor uppmärksamhet 
åt den starkt varierade dekoren, som i vissa 
fall för tanken till neolitisk keramik. 

Till detta material finner man paralleller i 
östlig och sydostlig riktning, dvs. i bosättning
ar på Åland, Baltikum och österut. Förf. rela
terar Darsgärde till dessa bosättningskom-
plex, som kännetecknas av en biandekonomi 
med främst boskapsskötsel och svedjebruk. 
Men hon förutsätter att fortsatta efterforsk
ningar kommer att resultera i fyndplatser med 
likartat material i omgivande svenska kusttrak
ter. 

Ronnie Jensens artikel berör också ett mel
lansvenskt omräde men analysen gäller här 
inte bara Uppland utan även Södermanland 
och Västmanland. Utgångsmaterialet är skärv-
stenshögarna senn element i ett bebyggelse
mönster. Jensen förutsätter bosättning i ett 
kärnområde, med rötter i neolitikum, i de 
västra delarna av Uppland och i de södra och 
östra delarna av Västmanland. Kärnområdet 
omgavs naturligt nog av mariginalområden, 

Fornvännen 86 (1991) 



286 Recensioner 

främst vid kusten österut. Förf. diskuterar 
såväl äldre som yngre bronsålder. Ekonomin 
grundades på djurhållning jämte viss odling. 
Därtill kom jakt och fiske samt i någon ut
sträckning metallhantverk. 

C14-dateringar visar att skärvstenshögar till
kommit under en lång tid, från äldre bronsål
der till de första århundradena c. Kr. De har 
också lämnat ett mera differentierat material 
än man tidigare haft klart för sig. Jensen sät
ter in skärvstenshögarna i ett vidare bosätt
ningssammanhang och försöker med hjälp av 
Thiessens polygoner avskilja smärre enheter 
från varandra för att få underlag för en bättre 
förståelse för hur bosättningen kan ha varit 
arrangerad. 

Vissa delar av området kännetecknas av fler 
bronsföremål än andra, vilket illustreras på 
utbredningskartor. En relativ fyndrikedom 
kan ses som tecken på en avancerad organisa
tion med en välplanerad ekemomisk struktur. 

I Gunnel Vahlnes artikel möter vi åter en 
välkänd fyndplats, Hallunda i Södermanland. 
Den har daterats relativt snävt, mellan 
800-500 f. Kr. Hille Jaanussons analys gällde 
ju keramikmaterialet. Som en viktig komplet
tering diskuterar Vahlne de spår man funnit 
av verkstäder för bronshantverk. Det gäller 
gropar av olika slag och fragment av deglar 
och gjutformar. Såväl inom som utanför en 18 
m lång byggnad, som förmodligen varit en 
öppen konstruktion, fann man flera ugnar 
och andra gropar m. m. Ugnarna är av två 
olika typer. Inom området påträffades ett an
tal bronsföremål. 

Avsikten med Gunnel Vahlnes kortfattade 
inlägg är att redogöra för lämningar efter en 
verkstadsplats. Men hon påpekar att det ännu 
återstår en rad undersökningar av den lera 
man funnit i konstruktionerna. Ett par mind
re ugnar har som preparat tagits in till Statens 
historiska museum för detaljundersökning. 
En analys av samtliga ugnars funktion kan 
senare göras. 

Till det sista svenska bidraget är Eva 
Hjärthner-Holdar författare. Hon inleder med 
en utmärkt, kort översikt över vad som uträt
tats i svensk forskning rörande järnets intro
duktion i Sverige och om olika aspekter på 
detta problem. Nyare undersökningar har 

givit en rad viktiga resultat, inte minst vid 
förfs egna utgrävningar i Uppland, där hon 
fått en datering till yngre bronsålder. För re
censenten, som tidvis arbetat med frågor 
kring äldre järnhanter ing i Skåne och bl. a. 
funnit jä rn i bronsålderssammanhang, är den
na artikel av särskilt intresse. 

Hjärthner-Holdar redovisar tidiga järnfö
remål på olika platser jämte dateringar i resp. 
fall. Problemen gäller om man på svensk bot
ten framställt jä rn under yngre bronsålder 
och/eller i vilken utsträckning färdiga föremål 
har importerats. På en karta demonstreras lä
get för åtta mellansvenska platser, där tidig 
järnhanter ing ägt rum, dock med stora inbör
des skillnader. Många frågor är ännu obesva
rade beträffande det tidiga järnets införande i 
Mellansverige under bronsåldern. 

De fyra polska forskarna rör sig huvudsakli
gen inom den södra delen av Östersjöområ
det. Janusz Ostoja-Zagörski diskuterar i sin arti
kel frågor kring människans inverkan på natu
ren under bronsåldern. Tre olika zoner karak
teriseras. Den första utgöres av delvis skog-
klädda slätter med floder, sjöar eller andra 
våtmarker, som kan ha varit lämpliga för ex
ploatering under bronsåldern. Den andra 
kännetecknas av dalgångar med jordar , gynn
samma för jordbruk. Här fanns också skog. 
Den tredje är belägen mera marginellt i land
skapet och har inte lika mycket att erbjuda 
människor. Ostoja-Zagörski finner spår av bo
sättning i alla zonerna, dock mest i den andra. 
De pollendiagram som gjorts i mikroregioner 
visar tecken på en markant ökning av odling
en. 

Även från polsk sida finns bidrag om kera
mik. Matgorzata Mogielnicka-Urban behandlar 
lausitzkeramik och förekomsten av samma el
ler besläktad keramik i den nordiska kretsen. I 
vilken utsträckning förekom handel med ler
kärl av detta slag eller hur förmedlades for
merna över större områden? Undersökningar 
av vissa kärltyper ger vid handen att kerami
ken fått en begränsad spridning längs en ge
nomsnittlig sträcka på 20 mil. Sannolikt har 
utbyte skett med annan keramik. Förf. anser 
inte att man kan räkna med att keramik inom 
lausitzkulturen framställts för större avsätt
ning. 
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Det har också tidigare påpekats att en del 
kärl under olika perioder använts som embal
lage för varor vid transporter och därmed 
utan bestämd avsikt nått mera avlägsna trak
ter. Givetvis har fin keramik ibland uppfattats 
som kuriosa eller lyxföremål och i vissa fall 
också varit gåvor. 

I det skandinaviska keramikmaterialet från 
yngre bronsålder möter som bekant former, 
som visar stark släktskap med lausitzkerami-
ken. Förf. anser dock att det behövs fler tek
nologiska analyser för att bringa full klarhet i 
frågan om import eller efterbildning och hur 
långt den senare är driven. Lausitzkeramiken 
har sannolikt varit begärlig och inspirerande 
p. g. a. sin höga kvalitet och genom att det 
rent tekniskt inte mött några hinder att kopi
era den. 

Jan Dabrowski har förbindelser mellan Nor
den och Polen som tema för sin artikel. Även i 
detta sammanhang blir det aktuellt att belysa 
lausitzkulturens roll, men Dabrowski ser pro
blemen i ett vidare kronologiskt och korolo-
giskt spektrum. Beträffande bronsernas sprid
ning betonar förf. Polens betydelse som för
medlare söderifrån till Norden. Han under
stryker också att Polen och Baltikum tog star
ka intiyck av den välutvecklade nordiska tek
nologin. Utbytet betyder dock inte att alla 
företeelser anammas i Norden. Som exempel 
namnes vissa kultplatser i lausitzkulturen, som 
saknar motsvarighet på skandinaviskt område. 

För att få en inblick i lausitzkulturens infly
tande på det nordiska keramikhantverket har 
Dabrowski företagit vissa begränsade kompa
rativa studier i material från å ena sidan Hal
lunda i Sverige och å den andra keramik från 
Woryty i Polen. Han fann då betydande över
ensstämmelser i fråga om kärlformerna. Tek
nologiska undersökningar visade såväl skillna
der som likheter i godsets sammansättning. 
Detsamma gällde kärlens uppbyggnad. 

Zbigniew Bukowski dedicerar sitt bidrag till 
Inga Sernings minne. Det handlar om frågor 
kring det tidiga järnet i Nord- och Mellan
europa. Han inleder med en diskussion om 
impulserna från Främre Orienten och järnets 
senare spridningsvägar i olika riktningar och 
den därpå etappvis uppträdande järnhante
ringen i Europa under sen bronsålder och 

tidig järnålder. Häri inbegriper han hela lau
sitzkulturens område. Sedan följer Bukowski 
de mer eller mindre sannolika förbindelsele
derna mot norr främst via Elbe och Oder. För 
Nordens del redovisas järnfynd från sen 
bronsålder och förromersk järnålder, dock 
förlåtligt nog utan att alla publicerade fynd 
kommit med. 

Trots det begränsade antalet föredrag vid 
symposiet kunde man som synes belysa flera 
för bronsåldersforskningen aktuella problem. 
Man noterar visserligen en slagsida åt östra 
Mellansverige och saknar därmed väsentliga 
delar av landets övriga bosättningsområden 
längs Östersjön. Men detta kan ges en rimlig 
förklaring. Med koncentration till i huvudsak 
ett område får man detta bättre illustrerat och 
kan också visa vilken forskning en viss grupp 
arkeologer sysslar med. 

Det är också tillfredsställande att den så 
länge diskuterade lausitzkulturen och dess ke
ramik tas upp på nytt. Med mera systematiska 
teknologiska eich andra analyser beir man kun
na komma längre beträffande den "äkta" och 
den kopierade lausitzkeramikens spridning 
såväl upp till våra trakter som ute i Europa. 

Undersökning av olika mark- och landskaps
typer redovisas både från svensk och polsk 
sida, vilket är viktigt för att möjliggöra jämfö
relser mellan bosättningsstrukturen under 
bronsåldern hos oss och vid Östersjöns övriga 
kuster. Detta ger underlag för en diskussion 
om vilka områden, som har haft stiirre bety
delse för kontakter och varuutbyte. 

Hur och när järnet introducerades och 
sprids är i och för sig inga nya frågor, men i 
modern forskning kan de prövas på ett helt 
annat sätt än tidigare. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Handel og udveksling i Danmarks oldtid. Hikuin 
16. Moesgård 1990. 156 s. ISBN 87-87270-
37-4, ISSN 0105-8118. 

I denna volym av Hikuin är temat handel och 
varuutbyte, något som utvecklas i 8 intressan-
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ta artiklar med stor teoretisk och praktisk 
bredd. Förståelse av processer kring spridning 
av föremål i olika former och relationer är 
viktig i samband med analys av utvecklingen av 
förhistoriska samhällen. Temaboken utgör 
därför ett välkommet bidrag med resultat från 
den forskning som sysslar med arkeoleigi och 
handelsfrågor. 

Den inledande artikeln av Marie Louise Stig 
Sorensen, "Handel , udveksling och dansk ar
kaeologi. Overvejelser omkring nye perspek-
tiver", understryker vikten av att se på varuut
byte och handel i ett vidare sammanhang, där 
handelns sociala dimension får betydelse. 
Forskning som i huvudsak sysslar med han
delns formella och tekniska aspekter kritise
ras, eftersom den inte beaktar handelns soci
ala aspekter. Å andra sidan riskerar en analys 
utifrån substantivistisk teori att bli för ab
strakt samtidigt som del arkeologiska materia
let inte beaktas tillräckligt. Forskning kring 
överföring av föremål måste omspänna hela 
kedjan produktion, distribution och konsum
tion. Arkeologiska data kan ge väsentlig infor
mation om hur olika samfund i skilda tider 
karaktäriseras av speciella konsumtionsfor
mer. Med all rätt understryks vikten av att 
tolka kulturell konsumtion av föremål. Det är 
nödvändigt att uppställa teorier om hur före
mål uppnår sina kulturella positioner, vilket 
är en väsentlig utgångspunkt fiir varje studie 
av handel och varuutbyte. Om sättet på vilket 
lokala syslem väljer, mottar, kopierar och för
kastar främmande eller externa element är 
meningsfullt och kulturellt specifikt, då finns 
en uppsjö av information att hämta rörande 
importens aktiva roll i dessa sammanhang. Ge
nom studier av material utifrån sådana aspek
ter är det möjligt att bidra till förståelsen av de 
mekanismer som ligger till grund för varuut
byte och handel. 

Peter Vang Petersens artikel om "Eksotiske 
faunarester i Kongemose- og Ertebölletid - et 
resultat av udveksling" vill visa att det före
kom varuutbyte under mesolitisk tid i form av 
föremål som tillverkades av material som inte 
fanns tillgängligt för den lokala befolkningen. 
Han utgår från det faktum att visst storvilt 
försvann från de danska öarna men att före
mål tillverkade av älg- och uroxeben med tro

lig härstamning från Jylland och Skåne påträf
fats på öarna. Dessa "exotiska" föremål kan 
alltså påvisa att det funnits ett bytessystem 
bland mesolitiska jägare och fiskare, även om 
andra förmer för transport inte kan uteslutas. 

Handel och utbyte kan betraktas som om
fattande fenomen, vilka ingår som integrera
de delar av det kulturella systemet, konstate
rar Lisbeth Wincentz Rasmussen i sin artikel 
"Dolkproduktion og -distribution i senneoliti
kum". Inom samma kultursystem kan olika 
utbytes-/distributionsmönster skönjas bero
ende på vilken symbtilisk betydelse föremålen 
har och i vilket socialt sammanhang de ingår. 
Mot denna bakgrund diskuteras flintdolkars 
utbredning och fyndsammanhang i Danmark. 
Lancettformade flintdolkar utan eller med 
svagt betonat grepp (typ I) och sådana dtilkar 
med tydligt grepp ined spetsovalt eller ovalt 
tvärsnitt (typ II) visar sig i tidig senneolitisk tid 
återfinnas särskilt i Limfjordsoinrådet och 
Stevns/Mön, som uppenbarligen har var sin 
tradition för att framställa dolkar. Nordjyl
land bedöms ha en monopolliknande position 
i produktion och utbyte av flinta. Dolkar dis
tribueras dock utanför lokalområdet i ett in-
terregionalt utbytesmönster. 

Ett annat distributionsmönster kan skönjas 
för typ III vars grepp är rombiskt eller med 
avrundat rombiskt tvärsnitt. Sådana dolkar är 
jämnt spridda över hela landet. Andra arte
fakttyper visar att Danmark under första de
len av senneolitikum har två kulturområden; 
norra Jylland med produktion av flintdolkar 
av typ I och med klockbägarinfluerad kultur. 
På öarna produceras främst dolktyp II i en 
Aunjetitzinfluerad kultur. När typ III börjar 
produceras, försvinner detta regionala möns
ter och Aunjetitzinfluerad kultur förmärks 
över hela området. Förändringarna skall en
ligt Rasmussen ses i sammanhang med att me
talltillförseln från Mellaneuropa tilltar och en 
inhemsk bronsyxtillverkning påbörjas. Kon
troll av metallföremålens distributiem ersätter 
därvid flintdolkens betydelse i utbytessam-
manhang. Detta visar sig i att lokala centra 
upplöses och att dolkarna sprids utanför de 
tidigare primära distributieinsområdena. 

"Kommunikation og udveksling i aeldre 
bronzealder - belyst gennem regionale under-
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sogelser i Syddanmark" är titeln på Pauline 
Asinghs och Marianne Rasmussens intressan
ta analys av bronsfördelningen (gravfynd) i 
Danmark under period II och III. Också des
sa artikelförfattare hävdar att handel och ut
byte utgör en del av hela det kulturella syste
met och därför måste relateras till interna 
faktorer i den nordiska bronsålderskretsen. 
Artikelförfattarna påvisar förekomsten av 7—8 
strukturellt olika leikala grupper. De företer 
skillnader i komplexitet, i distributionsmöns-
ter vad gäller enskilda typer samt i gravgods-
kombinationer jämfört med gravfördelningen 
i allmänhet. Vidare visar undersökningen att 
det förekom speciell lokal utveckling. Under
sökningen leder till slutsatsen att strukturen 
på det regionala distributionsmönstret och 
dess utveckling i stort återspeglar rådande sy
stem för utbyte och produktion samt utveck
lingen av dessa. Därför måste det regionala 
mönstret ses i ett bredare ekonomiskt sam
manhang. Väsentliga förändringar sker i det 
regionala mönstret liksom i kommunika
tionsstruktur och kanske samhällssystem vid 
övergång från period II till period III. Inter-
regionala kontakter är i högre grad materiella 
än seiciala och kronologiska. Kemtakterna 
grundas på utnyttjande av produktionsmässi-
ga fördelar. Kronologiskt motsvarar föränd
ringarna ändrade brukarförhållanden mot 
slutet av äldre bronsålder, vilket påvisas av 
pollenanalyser. 

Ulla Lund Hansens artikel "Langdistance-
handel i romersk jernalder - fra gaveudveks-
ling til af talehandd" bygger på hennes dok
torsavhandling (Römischer Import im Norden. 
Warenaustausch zwischen dem Römischen Reich 
und dem freien Germanien während der Kaiserzeit 
unter hesonderer Berucksichtigung Nordeuropas). 
Hon tar bl. a. upp den inverkan på det ger
manska samhället som den romerska impor
ten innebar. Föremålen som exptirteras från 
Romarriket till det fria Germanien har flera 
syften: statusmarkering, relationsbindning 
mellan släkter, redistribution, vidarespridning 
till avlägsnare germanska områden samt funk
tion som råvara. Skiftande koncentration av 
romersk import i de germanska områdena 
markerar skiftande politiska eller ekonomiska 
centra i en till synes föga stabil samhällsorga

nisation. Utbredningen av den romerska im
porten i Danmark åskådliggörs klart av sprid
ningskartor, som visar var tyngdpunkterna låg 
under olika tidsperioder. Särskilt framgår be
tydelsen av ett östsjälländskt centrum. 

Intressant i analysen är att endast en liten 
och särskilt utvald grupp romerska föremål 
förmedlades vidare till stora delar av det fria 
Germanien i olika varuspridningsformer från 
tribut och gåvoutbytessystem till administre
rad handel under senromersk kejsartid. Vat
tenvägarnas betydelse för fjärrtransport un
derstryks liksom landtransportens roll i lokal
samfundet. 

Ulf Näsman menar med fjärrhandel i arti
keln "Om fjärrhandel i Sydskandinaviens yng
re järnålder" systematisk införsel till ett poli
tiskt/etniskt område av varor, som med stor 
sannolikhet är framställda utanför detsamma. 
Det geografiska avståndet anses mindre viktigt 
än det sociala-politisk-etniska, dvs. att sociala 
barriärer och politisk/etniska gränser över
skrids är betydelsefullare än antalet tillrygga-
lagda kilometer eller dagsresor. Han betonar 
att gravfynd inte utgör en tillförlitlig källa för 
handelsstudier i yngre järnålder. I artikeln re
dovisas spridningen av glaskärl i f järrhanddn 
under perieiden men också handeln med and
ra varor. Näsman anser med rätta att det är en 
stor svaghet i handelsforskningen, att syste
matiska studier helt saknas över Skandinavi
ens försörjning ined råvaror, som inte fanns 
inom den egna regionen eller som av tekniska 
grunder ännu inte kunde utvinnas. Kanske 
denna del av fjärrhanddn var den viktigaste, 
då t. ex. metalliinporten bör ha varit avgöran
de för de nordiska samhällenas bestånd, me
nar Näsman. Särskilt intressant är uttalandet 
att den normala fokuseringen av handelsdis-
kussionen på lyxvaror är vilseledande. Näs
man påpekar också följdriktigt det påfallande 
inslaget av kvarnstenar i Sydskandinavien med 
ursprung i Rhendalen från senare delen av 
yngre germansk järnålder och vikingatid. 

Intressant är även hans korta genomgång av 
handel med vardagsvaror, som t. ex. husgeråd 
i form av keramikkärl, även om huvudparten 
av keramiken torde ha varit handels- eich sjö
folkens personliga egendom eller behållare 
för den egentliga varan. Förekomst av enkel 
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importkeramik i landsbyar torde t. ex. avslöja 
mer omedelbara förbindelser med handels
platserna än vad t. ex. lyxvaror och vapen gör. 
Påvisar keramiken inte även hushållens behov 
av externa varor? Man kan helt instämma i 
uttalandet att för den arkeologiska diskussio
nen av handelns omfattning och karaktär är 
undersökningar av platser särskilt avsedda för 
varuproduktion och -utbyte av största betydel
se. Artikeln avslutas med en utmärkt översikt 
av fjärrhandelns aktörer och organisation 
mellan senromersk tid och medeltidens bör
jan-

"Handel med dagligvarer i vikingetiden" av 
Stig Jensen är mot bakgrund av Näsmans arti
kel en värdefull belysning av den faktiska 
spridningen av vissa vardagsvaror i Ribe-om-
rådet. Jensen anser att det saknas en omfat
tande studie och katalog av de vardagsvaror 
som importerades till Danmark under vikinga
tiden. Ribe-studien illustrerar hur en sådan 
studie kan ske. Det finns i hela Danmark ett 
stort material som kan belysa denna slags han
del. Han kartlägger spridningen av fyra arte-
faktgrupper: kvarnstenar av basaltlava, slip
stenar, tälj stensgrytor och Pingsdorfkeramik. 
Redan under 700-talet uppträder basvaror i 
Ribe-området som tecken på fjärrhandel — 
ungefär samtidigt som handelsplatsen vid 
Ribe etableras. Påpekandet att lastskeppens 
lastförmåga stiger mot slutet av vikingatiden 
och att det visar att dagligvaruhandeln kraftigt 
stiger är sannolikt en riktig slutsats. 

Skriftens sista artikel "Handel med Dan
marks oldtid" av Birger Storgaard och Sven 
Thorsen diskuterar handeln med antikviteter i 
Danmark kring sekelskiftet. Många antikvite
ter uppköptes uppenbarligen från resande 
köpmän av Nationalmuseum (under Sophus 
Mullers tid som chef), varav särskilt en köp
man, Peder Rasmussen, var en betydande 
leverantör (715 fornsaker). Kunskapen om 
hans färdrutter innebär också unik informa
tion om hur en resande köpman kring sekel
skiftet färdades. 

Artiklarna i Hikuin 16 är intressanta såväl 
från teoretisk som empirisk synpunkt. Handel 
och varuutbyte betraktas som viktiga inslag i 
ett större samhälleligt kulturellt och socialt 
perspektiv, som ständigt förändras. Den bild 

som växer fram av bytesförhållandena i Dan
mark blir över tiden alltmer komplex. Den 
sträcker sig från naturligt utnyttjande av and
ra regioners komparativa fördelar, t. ex. 
transport av föremål av älgben från områden, 
där älg förekommer till de danska öar som 
saknar denna råvara, till sen vikingatids mer 
varierade och omfattande handel med var
dagsvaror, inte minst med lantbruksproduk
ter, något som kan ha samband med urbanise
ringen vid övergången till medeltidens mynt-
och marknadsekonomi. Mellan dessa ytterlig
hetspunkter utvecklas föremålsspridningen i 
olika — inte minst ideologiska och sociala — 
former t. ex. från rov, tribut och gåvogivning i 
statusrelationer till allt mer sofistikerade 
spridningssätt med mellanhänder av olika slag 
- t. ex. oberoende nordiska köpmän - och 
styrning av kungamakt och stormän i något 
slags administrerad handel med utgångspunkt 
i handelsplatser. Det är vidare värdefullt att 
studier av lokala områden och hur de påver
kas av främmande föremål framhävs. 

Överväganden om utbyte och handel i ett 
förhistoriskt, arkeologiskt perspektiv har över 
tiden utvecklats alltmer. Från att ha speglat 
samtida ekontimiska värderingar utifrån rå
dande marknadsekonomiskt tänkande har by
tesrelationer kommit att skildras utifrån soci
alantropologiska och etnologiska utgångs
punkter med analogislut som kanske inte all
tid synes relevanta. Sociala och kulturella as
pekters betydelse för spridning av föremål 
och idéer betonas alltmer. I framtiden kom
mer vi säkerligen att delges nya tankar om 
varför och hur utbyte och handel har utveck
lats och försiggick i ett förhistoriskt samhälle 
utan att vi säkert kan säga att dessa nya syn
punkter verkligen förklarar vad som en gång 
skett. Det kommer alltid att finnas många oli
ka och kanske mer eller mindre lika bra förkla
ringar till spridning av föremål från en plats 
till en annan. 

Personligen anser jag därför att man också i 
större utsträckning bör utgå från de förhisto
riska människornas situation och föreställa sig 
deras tänkbara materiella och kulturella kon
sumtion av föremål för livsuppehälle och lyx. 
Denna konsumtion kan betraktas utifrån olika 
områdens varierande förekomst av produk-
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tionsfaktorer vid varje förekommande tid
punkt och människornas möjliga nytta och 
behov av olika föremål. I sin tur leder detta 
behov till att föremål "efterfrågas" lokalt, re
gionalt och på längre avstånd, allt beroende 
på de enskilda hushållens förmåga att ersätta 
det efterfrågade föremålets bytesvärde. Ett 
hushållsekonomiskt synsätt — utan under toner 
av något marknadsekonomiskt sätt att se på 
utbyte och handel - bör, anser anmälaren, 
kunna nyttjas för att förklara varför olika ty
per av föremål spreds, alldeles särskilt var
dagsvaror. Alltmer synes också begreppet hus
håll och vardagsvaror föras in i diskussionen 
om utbyte och handel, särskilt i sammanhang 
som hör till vikingatid och tidig medeltid. 

Hikuin 16 är lättläst, har ett trevligt format 
och är fint illustrerad. Boken rekommenderas 
till alla som intresserar sig för bytes- och han
delsrelationer i ett arkeologiskt perspektiv. 

Nils Ringstedt 
Konsumentverket 

Box 503, S-l62 15 Vällingby 

Brita Malmer, The Sigtuna Coinage c. 995— 
1005. Commentationes de nummis saeculo
rum IX-XI in Suecia repertis. Nova series 4. 
Stockholm 1989. 120 s., 36 pl. 

Olof Skötkonungs och Anund Jakobs mynt 
har beskrivits i otaliga numismatiska verk se
dan början av 1700-talet, men det har hittills 
saknats en mera ingående framställning om 
dem. När man nu har återupplivat serien Com
mentationes de nummis i form av monografier 
tillägnade olika myntgrupper i vikingatida 
fynd, är det mycket passande, att en av de 
första volymerna skulle behandla myntningen 
i Sigtuna. 

Att det har dröjt så länge innan man har 
gripit sig an med ett så fascinerande ämne 
beror på att det under de senaste decennierna 
har blivit allt klarare att Olofs och Anunds 
mynt endast kan utforskas i samband med den 
stora gruppen av imitationer av anglosaxiska 
mynt som förekommer i vikingatida fynd i 
norra Europa. Som en inledning till detta pro
blem publicerade Brita Malmer redan 1965 
en liten monografi Olof Skötkonungs mynt och 

andra Ethelred-imitationer. Den nya boken är 
på sätt och vis också en inledning, för den 
utgör den första delen av en planerad trilogi 
vars andra del skall behandla de sydskandi
naviska Ethelred-imitationerna samt den sena
re myntningen i Sigtuna före Anunds tid. Den 
tredje delen skall bli "ett försök till syntes". 

The Sigtuna Coinage är en materialpublika
tion, som inleds med korta översikter över 
tidigare forskning, fyndens kronologiska och 
geografiska utbredning, myntens graverings-
stilar, vikter och produktionsteknik samt frå
gor angående stämpelkedjorna. 

Bokens material består av ca 1 100 mynt 
som är präglade med 301 olika stampar. Myn
ten är delade i den "klassiska" och den "nya" 
serien. Den förra (ca 66 stampar) sammanfal
ler med de tidigare kända Sigtuna-mynten; 
dessa mynt, av vilka de flesta bär Olofs och 
hans myntmästares namn, har varit kända så 
länge att ordet "klassisk" är naturligt — även 
om mynten själva ser ganska oklassiska ut i 
jämförelse med deras antikinspirerade anglo
saxiska förebilder. 

Den nya serien är frukten av Malmers 
mångåriga kartläggning av stämpelkedjorna, 
som omfattar en betydande del av det imitati-
va anglosaxisk-skandinaviska myntmaterialet; i 
detta verk spelar stämpelforskningen för öv
rigt en viktigare roll än i dess föregångare från 
år 1965. Det finns dock många stämplar som 
inte kan anknytas till kedjor, och med dessa 
måste bl. a. stilistiska kriterier tillämpas. 
Tyvärr är denna metod mindre säker på grund 
av att själva idén av imitationer innebär att 
också stilar kan imiteras. Förf. har i flera preli
minära publikationer nedlagt mycken möda 
att utröna denna svårighet och i boken ingår 
en diskussion om "criteria for dassifying small 
chains and singles" (s. 13); det är dock inte 
möjligt för en läsare som inte känner hela 
materialet att veta vilka mynt som har uteslu
tits och varför. 

En annan svårighet kan åskådliggöras med 
"The Small Cross Problem" (s. 12). Fastän 
förf. själv nämner att imitationerna av denna 
typ inte nödvändigt behöver vara baserade på 
"Intermediate Small Cross" (ISC) anför hon 
dem alla i katalogen som ISC-imitationer. Det
ta påverkar naturligtvis seriens datering. Att 
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stamparna nr 84—85 verkligen imiterar ISC-
typen är sannolikt; däremot är det svårt att tro 
att förebilderna för stamparna 101, 102 och 
110 inte har tillhört typen "Last Small Cross" 
(jfr Dolley 1958, bilderna på s. 8-9 och 
14-17), trots det att de ifrågavarande mynten 
förekommer, såsom förf. påpekar, i fynd som 
har daterats till 1000-talets första decennium. 

Det framgår att bokens illustrationsplan ur
sprungligen var något annorlunda (s. 59) och 
att man var tvungen att ändra den under arbe
tets gång. Detta förklarar den något besynner
liga omständigheten, att de sedan gammalt 
kända "klassiska" Sigtuna-mynten är avbilda
de i större skala än de "nya" mynten. Detta 
medför dock ingen svårighet, för bokens alla 
bilder är av utmärkt kvalitet eich layouten är 
bra. Läsaren har också anledning att vara 
tacksam för det tidkrävande arbete som förf. 
har åtagit sig genom att avrita alla inskrifter
na, i vilka ofta ingår barbariserade och otydli
ga bokstäver. 

Utrönandet av de många mer eller mindre 
omfattande stämpelkedjeirna har lett till nya 
problem. Hur skall man t. ex. tolka länkarna 
som knyter en av Sigtuna-kedjorna tillsam
mans med en sydskandinavisk kedja? Har det 
faktiskt också använts äkta engelska stampar i 
Sigtuna och om det är så, hänger det samman 
med de engelska namnen av vissa myntmästa
re? Verkets senare delar skall förmodligen be
lysa dessa frågor. Särskilt intressanta skall de 
historiska slutsatserna vara (den första delen 
behandlar huvudsakligen numismatiska frå
gor). Erik (Person) Gamby, som redan 1936 
publicerade en artikel om Olof-myntens kro
nologi (NNA 1936), har nyligen framlagt nya 
tolkningar om myntningen och myntherrarna 
i Skandinavien under den ifrågavarande pe
rioden (Svensk Numismatisk Tidskrift 6/1990). 
Några av dessa teilkningar är knappast hållba
ra, men de har i alla fall bidragit till forsk
ningstemans aktualitet. I detta sammanhang 
måste det också nämnas att man sedan verkets 
publicering har i Sigtuna hittat ett blyavslag av 
en Etlielredimitation: ett länge väntat bevis — 
om sådant skulle behövas — om mynthusets 
reella existens. 

Med sin planlagda trilogi har Brita Malmer 
gripit sig an med ett uppdrag som är större än 

det för en utomstående ser ut. Den första 
delen utgör redan ett avgörande framsteg, 
och det behöver inte betvivlas att de två föl
jande skall vara lika betydande. 

Tuukka Talvio 
Myntkabinettet, Museiverket 

P B 9 1 3 
00101 Helsingfors 

Göran Dahlbäck, / medeltidens Stockholm. 
Stockholmsmonografier utgivna av Sttick-
holms stad/Stockholms medeltidsmuseum. 
Stockholm 1988. 218 s. ISSN 0282-5899. 

Sedan mer än ett decennium har medeltiden 
fått en renässans, om uttrycket ursäktas. Mer 
eller mindre skönlitterärt orienterade forska
re har lyft fram våra västerländska förfäders 
föreställningsvärld på ett sådant sätt, att vi 
som läsare både känner igen oss själva och en 
del av våra hemliga drömmar i den - liksom i 
"en fjärran spegel" (som titeln lyder på ett av 
de mest framgångsrika arbetena i denna våg). 
Denna forskningsriktning har emellertid även 
relaterat medeltidsmänniskornas inre värld till 
deras ekonomiska och sociala förhållanden. 
Man har alltså fört samman studiet av andlig 
och materiell kultur och helt enkelt försökt att 
studera hela människan, både som individ och 
i grupper. Det har resulterat i flera nästan 
osannolika försäljningsframgångai. 

Succéerna har bildat genre, en medel
tidsvåg av böcker med läcker fiirmgivning, där 
illuminerade anfanger och kyrkokonstens 
slingor och groteskerier gärna dras in i lek 
med modern layout och färgfotograferade 
stilleben av museiföremål. 

En bok som tydligt vill sälla sig till denna 
kategori är Göran Dahlbäcks / medeltidens 
Stockholm, utgiven av Stockholms medeltids-
museum och dessuteim infogad i den förnäm
liga serien Monografier utgivna av Stockholms 
stad. Det ger en omedelbar njutning att ta 
denna bok i handen, att bläddra i den, låta 
ögonen försjunka i bildmaterialets suggestio
ner. Böcker som utsänder dessa signaler vill 
säga: om du köper mig får du en sensuell 
upplevelse av den märkliga, mänskliga medel-
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tiden! Enligt företalet är det meningen att den 
skall fungera som fördjupningsbok för besökare 
på Medeltidsmuseet - den institution där inan 
mer än någein annanstans i vårt land kan upp
leva den "nya" sensuella medeltiden. 

Det har också blivit en bok, som man gärna 
sträcker sig efter, liksom efter en vacker blom
ma. Den ter sig lättillgänglig, när man börjar 
bläddra. Man kan ströva i den, som i en mu-
seiutställning. Läsa bildtexter, begrunda kar
tor och deras legender, studera en omfattan
de s. k. tidstermometer och andra faktarutor 
som boken rikligen tillhandahåller. Den är full 
av information om Stockholmstraktens medd-
lidsminnen och traditioner. För egen del glad
de jag mig åt upplysningen om S:t Holmgers 
smörask, limpa och korv vid Skesta och Lunda 
nordväst om staden (s. 19) som jag inte förut 
kände till. En så typisk lämning från den ka
tolskt influerade folktron! I sådana, rapsei-
diskt inströdda bitar kan man även läsa om 
uppkomstmyter, befästningar (s. 43-45), båt
fynd (s. 46 f, 78 f ) , rådstuga och stadsstyrel.se 
(s. 58, 66), hantverk (s. 85-88) osv. ungefär 
seim i utställningsmontrar, som i sig avslutade 
helheter. I de delarna är emellertid boken 
alltså snarare en förlängning än en fördjup
ning av den museala erfarenheten. Man kon
sumerar dessa bitar ungefär som man tar lill 
sig en "minut" om något aktuellt samhälls
problem på TV-nyheterna. Man läser dem för 
att de är så korta, att man inte riskerar att bli 
uttråkad. De lämnar information med ett mi
nimum av pekpinnar eim hur denna skall tol
kas, med ett minimum - också — av öppenhet i 
fråga om bakomliggande värderingar och 
teilkningsproblem. Så är vi vana att ta till oss 
information i dessa dagar. Mängden, flödet av 
snuttar är det stim skapar sammanhangen för 
oss. Vi behöver inte fundera vidare. 

En kritisk läsare — vilket en recensent ju bör 
vara - börjar i det här skedet känna invänd
ningar. Hur fungerar alla förförelsekeinsterna 
på en läsare som verkligen vill fördjupa sitt 
kunnande. Varför är källhänvisningarna så 
tunna och undanskymda? Varför anges inle- i 
anslutning till själva återgivningen att vissa 
kartor (s. 9, 43, 74) är mer eller mindre direkt-
citerade från andra arbeten? En allt bredare 
krets av kulturkemsumenter har j u en veten

skaplig grundinställning och vill hantera givna 
utsagor kritiskt. Här motverkar "snuttifi-
eringen", de attraktiva bilderna och bland
ningen av typografier de bästa intentioner. 
Ideligen drar de ögat från den s. k. brödtexten 
och lätt driver de den läsare, som kanske hade 
föresatt sig något annat, till ett ytligt flackan
de över sidorna. I värsta fall ställer han snart 
boken åt sidan och väljer att utveckla något 
annat fritidsintresse. 

Om man gör sig mödan att följa Dahlbäcks 
brödtext, vilket alltså kräver viss koncentra
tion, möter man emellertid ytterligare svårig
heter i form av ett par problemorienterade 
ansatser som inte håller vad de lovar. Små
ningom fäller dock texten in i de vedertagna 
stadsmonografiernas beprövade veck och blir 
då mera njutbar. Jag får emellertid börja med 
att kvalificera mina invändningar, vilka alltså 
främst drabbar oklarheter enn frågeställningar 
med ty åtföljande konsekvenser för btikens 
arkitektur. 

Själva anslaget vill tydligen associera arbetet 
till de stora mentalitetshistoriska förebilder
na, för där söker Dahlbäck under vissa re-
servatiemer pejla in medeltidsmänniskans 
föreställningsvärld. Hans reflexioner över vad 
folk kände till fyller ett ganska långt stycke, 
som inleds med orden "Av stadens innevånare 
hade väl alla besökt Solna . . . " och som går 
vidare ut i geografin till en början under med
delande av demografiska uppgifter om det 
svensk-finska medeltidsriket men som succes
sivt blir allt lösligare: Danmark eich Norge 
hade man väl hört talas om, tror författaren, 
tack vare Kalmarunionen. Men i övrigt var det 
sämre. "Bortom havet fanns i öster den hot
fulle ryssen och den okände stormästaren för 
Tyska orden . . . , i sydost den likaledes tämli
gen okände polske kungen och i söder den 
nästan mytiske kejsaren, som härskade över det 
ogripbara Tyska riket." Där namnes vidare 
den lika obestämde, lika imponerande påven. 

Jag har svårt att förstå avsikten med denna 
inledning, vilken meddelas under rubriken 
"Stockholm — en namnkunnig köpstad". Här 
skulle man snarare ha väntat sig en allmän 
orientering om Medeltidsstockheilm som 
forskningsobjekt. Vad betydde en relativt stor 
stad i sin medeltida omvärld? Hur fungerade 
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den ekonomiskt, politiskt, socialt? Vilka frå
gor väcker den? Vad har den för intresse för 
oss idag? Vilka teman skall den följande fram
ställningen utveckla? Osv. Men sådant saknas. 
Utöver de i ett sådant arbete nödvändiga ele
mentära data om det svenska medeltidsriket, 
som j u måste in någonstans, kan j ag inte finna 
att inledningen har någon som helst betydelse 
för den fortsatta framställningen. 

Jag tycker inte heller att Dahlbäck ens har 
gjort bästa möjliga av den mentalitetsoriente-
rade intentionen. Det är klart att källmateri
alet "utomordentligt sällan talar om sådana 
ting", men några exempel kunde ha framle
tats, om inte annat så på förbindelsenätet ut i 
Europa. Varför talet faller på kunskaper om 
olika statsöverhuvuden och hur de vidfästade 
adjektiven kvalificerats är också svårt att för
stå. Att man i en stad som Stockholm hade 
personkontakter med köpmän, tiggarbröder, 
knektar, skeppsdrängar, gesäller, pilgrimer 
osv. från de respektive länderna är givet. Vad 
dessa berättade kanske inte fixerade konturer
na på Stormästaren eller Kejsaren, men det 
kanske inte heller var den information som 
stockholmarna främst efterfrågade. Dahlbäck 
har i sammanhanget dessutom mest fäst sig 
vid den information man kunde hämta genom 
egna resor. En stad var väl på medeltiden 
något av en sjudande nyhetsbörs där varje 
ankommande lämnade sina bidrag i hamnen, 
på krogarna, framför kyrktrappan osv. Själv 
kommer jag att tänka på en viss Bernhard 
Osenbriigge som i slutet på en affärsskrivelse 
till rådet i Danzig på hösten år 1434 plötsligt 
förvandlar sig till journalist: Item . . . bidd ik 
tiidunge hir utem lande to wetende, och så berät
tar han att en man som heter Engelbrekt 
Engelbrektsson från Dalarna, där man gör 
koppar och osemund, har samlat 40 eller 
50 000 man eller mer vilka gjort uppror och 
till sist belägrat även Stockholm, på samma 
sätt som kättarna framför Danzig m. m. Noti
sen är uppenbarligen tagen ur en sådan stock 
av " t idender" och rykten. Brevskrivaren för
medlar även en del om upprorsrörelsens ideo
logi och gör jämförelser med de av Jan Hus 
inspirerade upproren i Östeuropa. Man kun
de t. ex. även reflektera över vilka kunskaper 
om världen som rimkrönikornas eller biskop 

Tomas' versifierade propaganda bearbetade. 
Men frågan vad de medeltida stockholmarna 
hade i huvudet lämnas således hängande i luf
ten. 

Att ambitionen ändå funnits, att skriva i Le 
Roy Laduries och de andra mästarnas efter
följd framgår dock även av senare avsnitt, 
t. ex. det som rubriceras "Själslig och kropps
lig eimvårdnad" - vilket handlar om de andliga 
institutionerna - samt ett par avsnitt som av
ser skildra det dagliga livet. 

Stockholms uppkomst är en gammal vetenskap
lig tvistefråga. Dahlbäck ansluter med all rätt 
till den förhärskande synen, att staden upp
kommit och hastigt utvecklats under 1200-
talets senare del. Det betydelsefulla yttrandet 
från 1289 återges, att den "på få år blivit 
folkrikare än de flesta andra städer i vårt 
land". Han nämner dock att vid Helgeands-
holmsgrävningen gjorts iakttagelser som tyder 
på aktiviteter redan i början av 1000-talet. 
Denna fråga behandlas ingående i Anders Öd-
ni,ii is arbete, Stockholms tre borgar, 1987, som 
Dahlbäck inte haft tillfälle att beakta. Indicier
na tyder på att man redan då hade anlagt 
försvarsverk, bl. a. de stockkedjor som kanske 
fortfarande ihågkommes i ortnamnen Steick-
holm och Stocksund. Någon definition av 
stadsbegreppet ges ej, men Dahlbäck menar 
uppenbarligen att detta och de försvarsverk 
som senare - men före 1250 - anlades på 
platsen saknar egentligt samband med stadens 
uppkomst. 

Den viktiga frågan varför Stockholm upp
kom föranleder en besynnerligt vag och delvis 
missvisande diskussion. Det hade legat nära 
till hands att presentera de olika hypoteser 
som förevarit i den ganska rikhaltiga diskus
sionen om Stockholms uppkomst. Men de 
större arbetena i detta ämne är nu ganska 
gamla. Ännu större intresse skulle därför gi
vetvis ett modernt förklaringsförsök ha till
mätts, byggt på medeltidsforskningens och 
den teoretiskt grundade moderna urbanhisto
riska forskningens nu aktuella ståndpunkter. 
Till en början verkar också Dahlbäck satsa på 
en sådan modern behandling av ämnet. Han 
indelar problemet i sex grupper av förklaring
ar: 1) naturliga förutsättningar, 2) kommuni-
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kationsmässig betydelse, 3) handel, 4) möjlig
heter till kontroll av Mälarbäckenets stormän, 
5) försvarbarhet samt 6) korstågspolitiken i 
Finland. Någon prövning av de sex grupperna 
sker emellertid inte. Ingen av dem mönstras 
ut, ingen hålles fram som mer avgörande än 
den andra. Det enda vi får veta är att minst två 
av de sex faktorerna måste ha samverkat. Vi 
lämnas alltså utan diskussion om vilka förkla
ringsmodeller som är mer respektive mindre 
sannolika. Skulle det alltså ha räckt med "Na
turliga förutsättningar" + "Försvarbarhet" 
eller + "Korstågspolitiken i Finland" för att 
förklara Stockholms uppkomst? 

Nej, knappast. Faktorerna är godtyckligt 
grupperade utan synbara teoretiska principer. 
(Försvarbarhet är väl en av de naturliga förut
sättningarna? Eller kan försvarbarhet vara en 
funktion av en sjunde faktor — att man inves
terat i försvarsverk? Möjligheterna att driva 
handel och utöva politisk kontroll är väl bero
ende av platsens kommunikationsmässiga be
tydelse?) Den faktor Dahlbäck skriver mest om 
är det han sammanför under rubriken "Na
turliga förutsättningar", som anses "ha haft 
stor betydelse för uppkomsten av en stad vid 
Mälarens ut lopp". Här fastslås en rad för all 
mänsklig etablering giltiga truismer, som föl
jande närmast barnboksmässiga fundering om 
vatten: "Vattnet var livsnödvändigt för bosätt
ningen, både som dricksvatten och som kom
munikationsmedel för de tyngre transporter
na. Det var också en förutsättning för den 
långväga handeln och en tillgång för stadens 
försörjning genom att det gav kraft till kvar
narnas och smedjornas vattenhjul och möjlig
het till fiske i såväl stadens närhet som skär
gården." Det är klart att vatten, liksom de 
övriga av antikens lärde utpekade s. k. elemen
ten, är viktiga förutsättningar för uppkomsten 
av minsta boplats, men det berodde varken på 
berggrund, jordar t eller vattenrikedom att en 
stad utvecklades här som på få år blev folkri-
kare än andra städer i vårt land! 

Man kan i och för sig indela de verksamma 
faktorerna i både fler och färre kategorier, 
men värdet av en sådan klassificering upp
kommer först när man medvetet diskuterat 
vilken betydelse respektive faktor har haft i 
förloppet. Vad underliggande förklarings

principer beträffar är det måhända en vag 
naturdeterminism som skymtar fram bakom 
formuleringar som att topografin "avgjorde" 
bebyggelseplats, stadsplan och kommunikatio
ner eller att markutnyttjandet "styrdes" av 
berggrunden och jordar terna. Kanske visar 
ordvalen en lust att söka en ekologisk förkla
ringsprincip, som emellertid liksom vattnet 
rinner ut i sanden därför att den överges i det 
ögonblick författaren kommer in på männi
skans aktiviteter. Människan är ju i så fall tick-
så en ekologisk aktör. Vad Dahlbäck kallar 
naturförutsättningar sätter ramar för hur 
människan kan utnyttja sin teknik och eirgani-
sationskonst, men det är mänskliga mellan-
havanden och beslut som avgör och styr. Sta
den är en social artefakt, ett mänskligt bidrag 
till de ekologiska systemen. 

Man kan så här långt hunnen tänka sig in
vändningen, att detta är ett populärveten
skapligt arbete, som inte lämpligen borde be
lastas av komplicerade utredningar. Det är 
emellertid också i ett populärvetenskapligt ar
bete väsentligt att de förenklade resonemang
en på ett rättvisande sätt vilar på de tankesys
tem och slutsatser som det säger sig vilja be
rätta om och förklara. I Stockholmsbtiken har 
Dahlbäck låtit vad som verkar vilja vara en 
mentalitetshistorisk ansats följas av vad som 
verkar vilja vara en diskussion av parametrar i 
en förklaringsmodell, men låtit båda rinna ut i 
sanden. Jag tror att sådant kan vara ödesdi
gert för den museibesökare som blivit intres
serad och köpt boken för att fördjupa sina 
kunskaper. 

Nåväl, åter till frågan om varför Stockholm 
uppkom. En i sammanhanget viktig naturför
utsättning är givetvis landhöjningen, som av
snörde den ena efter den andra av de under 
järnåldern möjliga inseglingslederna till Mä
lardalen, så att till sist bara Stockholms ström 
återsteid. Det gav denna passage en kommuni-
kationsmässig betydelse, som i sin tur bör ha 
varit avgörande för lokaliseringen hit av både 
handel och politisk kontroll. Att dessa sund 
kunde befästas var förvisso en omständighet 
som kunde utnyttjas för samma syften. Men 
det skedde inte utan mänskliga viljeyttringar 
och konflikter. När det om Stockholms roll i 
handelssystemet heter, att de stora tyska far-
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tygen besparades besväret att gå upp i Mäla
ren för att söka produkterna där de utbjöds, 
så är det en otillbörlig idyllisering av förhål
landena. Genom Stockholms historia löper 
som en röd tråd strävandena att med makt 
leda handeln till Stockholm, att göra Stock
holm till stapelstad. Redan i Bjärköarätten 
finns denna grundläggande princip. I Magnus 
Erikssons stadslag (MESt) finns bestämmelser 
som förbjuder handelsgäster att handla annat 
än en gros, att direkt segla på Norrland och 
göra förköp i Stockholms omland. Ingen na
turkraft gav Stockholm monopol på utförseln 
från Bergslagen. De fysiska möjligheterna att 
exportera över Södertälje var jämförbart 
goda. Södertälje skulle mycket väl ha kunnat 
bli en allvarlig rival om det inte hade stått i 
stockholmarnas makt att hindra dess utveck
ling. Denna motsättning ställdes på sin spets 
under Engelbrektsupproret, när stockholmar
na förhöll sig lojala med unionskonungen och 
upprorsledaren lät börja arbeten på en kanal 
vid Södertälje. 

Dahlbäck frågar sig inte heller varför en 
"stad" grundades på denna så strategfiska 
plats först efter 1250. Bortglömda är de stora 
ekonomiska och sociala förändringarna i Mel
laneuropa under 1000- och 1100-talen, lik
som den "Dräng nach Osten" bland tyskarna i 
Rhenområdet, vilken som ett utslag av dessa 
steira förändringar ledde till etableringen av 
för sin tid moderna — om man så vill "feodala" 
— tyska statsbildningar vid Östersjön under 
1100- och 1200-talen. De tyska kolonisations
områdena var emellertid centrerade kring en 
ny typ av städer, som man typologiskt brukat 
kalla den västerländska rätts- och rådsstaden, 
men vilkas stora skillnad gentemot det tidigare 
stadsväsendet främst kanske var, att de domi
nerades av stillasittande "grosshandlare" istäl
let för av institutioner vilka levde på uppbörd 
och av dem mer eller mindre beroende, aktivt 
resande och personligt risktagande fjärrhand-
lare som i de äldre städerna. Denna fiir fram
tiden betydelsefulla nya typ av handelskapita
lism introducerades i Östersjöområdet genom 
det vid 1100-talets mitt anlagda tyska Lybeck, 
även om det kanske inte gick så raskt och 
planmässigt som Fritz Rörig och hans anhäng
are i den äldre hansaforskningen tänkte sig. 

Men när en nordtysk allians besegrade dan
skarna år 1227 följde en mycket omfattande 
omgestaltning i hela Östersjöområdet. 

Dahlbäck har helt enkelt underlåtit att se 
Stockholms uppkomst i dess internationella 
perspektiv, på det hela taget negligerat alla de 
tecken som tyder på att den hör till raden av 
hanseatiskt influerade stadsgrundningar (låt 
vara kanske genomförd i inhemsk regi och 
med vissa valörskillnader i jämförelse med 
rent tyska exempel). Han diskuterar visserli
gen den politiska situationen i Mälarområdet 
vid tiden för stadens uppkomst; här rådde 
inbördeskrig med deltagande av bl. a. nord
tyska stridskrafter. Om detta sägs bara, att 
s tormannagrupper ännu på 1200-talet spela
de en viktig roll i kampen om makten. Skulle 
de ha upphört med det sen? Det man inte 
heller får någon antydan om i Dahlbäcks 
framställning är alt Birger jarls seger över 
Mälarsteirmännen sannolikt innebar ett sys
temskifte. Lyssna till den ofta (men ej av Dahl
bäck) i sammanhanget åberopade annalnotis 
som säger att Upplands bondemenighet efter 
slaget vid Sparrsätra 1247 förlorade sin frihet 
och pålades "spannmål, skeppsvist och andra 
(skatte)bördor". (Annales suecici medii aevi: 
18 Bibliotheca Historica Lundensis XXXII, 
1974.) Det Sverige som växte fram efter 1250, 
genomgick en snabb europeisering, till steir 
eld med de tyska Östersjöstaterna som möns
ter. Det nygrundade Stockholm var ett ut
märkt, ja det främsta exemplet på att vårt 
stadsväsende nu börjat utformas efter det nya 
kemtinentala mönstret. 

Efter diskussionen av stadens uppkomst före
tar Dahlbäck en utredning av de administrati
va gränserna i Stockholmsområdet. Det finns 
knappt något att invända emot den som så
dan, utöver vissa lapsus seim snarast hänger 
•amman med hur svårt det är att förenklat 
berätta eim så invecklade förhållanden som 
medeltida samhällsorganisation. Här talas om 
att Stockholm anlades i Uppland, innan detta 
landskap ännu var bildat; man får intrycket att 
Stockholm under medeltiden tillhörde Solna 
församling, medan det förstås blivit avsöndrat 
från denna i och med att S:t Nikolai försam
ling (Stenkyrkan) bildades. Som helhet är 
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emellertid skildringen av gränsförhållandena 
tydlig och överskådlig. Däremot kan man åter
igen fråga vad syftet varit med att så grundligt 
diskutera dessa frågor. Vad nytta har vi av att 
veta om Stockholm anlagts i Uppland (Attun
daland) eller Södermanland, när man redan 
1305 konstaterade att gränsen (dvs. snarast 
mellan Strängnäs och Uppsala stift) var om
stridd, och att den då avgjordes med hänsyn 
till då rådande maktförhållanden. Dahlbäck 
konstaterar riktigt nog själv att stadens snabba 
utveckling kom att försvaga det tidigare rå
dande administrativa systemet. Med andra ord 
kenn Stockholm - och det staden var uttryck 
för — att bygga upp sin egen administrativa 
struktur. Gränser är naturligtvis uttryck för 
maktförhållanden. Om diskussionen av deras 
sträckning hade väckts i anslutning till en så
dan frågeställning - t. ex. om stadens tilldel
ning eller utveckling av centrala funktioner 
hade den på ett annat sätt motiverat sin plats. 

Härefter kommer Dahlbäck in på de likale
des flitigt diskuterade frågorna om Stock
holms bebyggelseutveckling och befolknings
förhållanden. Därmed får jag som recensent 
mycket mindre att bestyra. Frågeställningarna 
är hädanefter merendels tydliga och deras be
handling i enlighet därmed. Här lämnas fiirst 
en värdefull sammanställning av de omfattan
de frågorna om gatunätets och kvarterssyste
mets framväxt och namngivning, befästnings
verkens successiva utbyggnad och lokalise
ringen av olika institutioner. Här appliceras 
också kartor och illustrationer på ett sådant 
sätt som direkt stöder texten. Till denna 
framställning skall jag bara göra två smärre 
kommentarer. 

Dahlbäck hävdar att bebyggelsen på mal-
marna "under hela medeltiden (hade) en lägre 
social status och en mindre permanent karak
tär" (s. 49). Därvid förbigår han de privilegier 
som 1288 tillerkändes invånarna på Norr
malm — de samma som gällde "innanför mu
rarna" - som snarast tyder på att en "Neu-
stadt" av samma slag som vid några av de 
snabbast växande hansastäderna höll på att ta 
form. Sådana tillväxter brukade inte ha någon 
påtagligt lägre status och brukade successivt 
omgärdas med stadsmur. Detta skedde j u inte 
i Stockholm och vad som skedde med Norr-

malmsförstaden har veterligen aldrig blivit 
klarlagt. 

När det gäller stadens inre struktur kan jag 
tänka mig att de senmedeltida krönikorna ock
sä med fördel hade kunnat utnyttjas. Där 
skildras många vanligtvis dramatiska händel
ser ineim Steickholms murar och deras i många 
avseenden tendensiösa författare hade knap
past anledning att skildra den fysiska miljön 
felaktigt. Enligt Karlskrönikan (v 2205) skulle 
man t .ex. för år 1436 kunna lokalisera "köt-
mangara bodha" till området invid Storkyrkan 
i det Inre kvarteret, medan köttmånglarna av 
år 1460 enligt Dahlbäcks karta (s. 92) åtmins
tone företrädesvis bodde i Västra kvarteret. 

Till dessa utredningar fogar Dahlbäck en 
värdefull analys av 1460 års skottebok, som 
ger oss en bild av de stora ekonomiska skillna
derna inom den del av borgerskapet som beta
lade skatt och som Dahlbäck även kan fördela 
i rumsligt avseende mellan de olika kvarteren. 
Iakttagelserna från 1460 års skottebeik ut
nyttjar Dahlbäck även till en systematisk ge
nomgång av de i staden verksamma hantverks
kategorierna som är pedagogiskt uppställd, 
klar och tydlig (s. 83 ff). De utmärkta kartor
na på sid. 51 och 92 ger oss bilden av en 
socialt differentierad stad. 

Men dessa värdefulla iakttagelser föranle
der tyvärr sedan bara några allmänna kom
mentarer längs vedertagna linjer om stadens 
tre språkgrupper, den tyska seim dominerade 
inom överskiktet av storköpmän, den svenska 
som återfanns i alla socialskikt och det finska 
som förmodas vara väl företrätt i Stockholms-
samhällets underskikt, men som är svårt att 
överhuvudtaget påvisa. Däremot saknar man 
kopplingen mellan dessa iakttagelser och de 
språkligt-etniskt färgade motsättningarna 
mellan grupper av Stockholmsinnevånare, vil
ka löper som en röd tråd genom stadens sen
medeltida historia. Dessa konflikter mellan 
"tyskt" och "svenskt" stod alltså även mellan 
ett välbärgat patriciat med alla dess maktme
del och de socialt lägre befolkningsskikten. 
Konflikterna kulminerade i Käpplingemorden 
på 1390-talet som drabbade ett antal ledande 
svenskar och i den kupp som stadens svenska 
invånare enligt Karlskrönikan utförde vintern 
1436, när de övermannade bevakningen och 
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öppnade portarna för Engelbrekt och Karl 
Knutsson, vilket ledde till att ett lägre social
skikt kom till makten i staden, något som en
ligt en räkenskapsnotis i den nye borgmästa
ren Broder Jönssons räkenskaper bl. a. tog sig 
det signifikativa uttrycket, att rådmännen nu 
erhöll lön för första gången "sidan Stockholm 
var begynnat" (Stockholms stadsböcker från 
äldre tid 3 : 1 , s. 344). 

För att sammanfatta, så har läsningen av / 
medeltidens Stockholm efterlämnat ett kluvet in
tryck. Boken är onekligen attraktiv, ja vacker. 
Dahlbäck formulerar sig väl och framförallt 
energiskt. Han är i allmänhet omsorgsfull 
med detaljerna, medan skärpan sviktar betyd
ligt när det gäller att bedöma komplicerade 
resonemang, balansera helhetsbilder och sto
ra sammanhang. 

Det innebär att åtskilligt i beiken är läsvärt 
och njutbart så långt det sträcker sig —jag har 
redan nämnt åtskilliga faktarutor och avsnit
ten om stadens inre strukturer och kan på det 
hela taget tillfoga avsnitten om dagligt liv och 
om andliga institutioner. 

Svagheterna finns i bokens övergripande 
planering och disposition. Den ger sken av att 
behandla det medeltida Stockholm men är i 
själva verket mycket ofullständig i sin diskus
sion av 1200- och 1300-talen. Den saknar 
principiella utgångspunkter, samlad fråge
ställning och egentlig linje, vilket i sin tur nog 
sammanhänger med Dahlbäcks ovilja att be
handla maktaspekter och konflikter. En annan 
blind fläck täcker de internationella perspekti
ven. Det gäller inte bara stadens grundlägg
ning, utan även det stora avsnittet om stadens 
näringsliv, där relationerna med hansan klaras 
av på ungefär en sida (av närmare 40). Bland 
de stora Stockholmsmonografier av äldre da
tum, som Dahlbäck i stor utsträckning faller 
tillbaka på, inte ens namnes Wilhelm Koppes 
viktiga arbete Liibeck-Stockholmer Handelsge-
schichte im 14. Jahrhundert från 1933. 

Om vi till sist återvänder till avsikten, att 
tillhandahålla en fördjupningsbok för den 
som på Stockholms medeltidsmuseum fått se 
föremål och upplevt dess väl gestaltade stäm
ningar, borde den nog i större utsträckning ha 
tagit upp dessa övergripande frågor, och li

kaväl som när? var? och hur? borde den i myc
ket högre utsträckning ha innefattat fråge
perspektivet varför?\ Resonerande bibliografi
er i faktarutor kunde ha varit en väg att göra 
boken till en bättre utgångspunkt för för
djupade studier. Populärvetenskap idag vän
der sig till en rätt kvalificerad krets: männi
skor som är välutbildade på andra områden, 
men som även vill förstå och veta något om 
historia. Att popularisera är att begripliggöra 
den historiska vetenskapen, utan tvång på 
fackterminologi och utan exercis med ointres
santa detaljer, att i enkla ord förklara vad 
ämnet har att ge dagens människor, både ifrå
ga om utforskandets äventyr och resultatens 
allmänna nyttighet. Det har sagts att histori
ens viktigaste användning är att fostra till ett 
kritiskt förhållningssätt till alla former av utsa
gor i ett samhälle, men också att träna männi
skor att skilja mellan stort och smått i den 
samtida utvecklingen. 

Nils Blomkvist 
Riksantikvarieämbetet 

Richard Morris, Churches in the Landscape. 
J. M. Dent & Sons Ltd., London 1989. ISBN 
0-460-04509-1. 

Att genomföra en studie av kyrkorna i den 
södra delen av de brittiska öarna (England och 
Wales) innebär att behandla ett område med i 
dag mer än 18 000 kyrkor. Uppgiften förutsät
ter en enorm kunskap om källmaterialet och 
en stor lokalkännedom, något som Richard 
Morris uppenbarligen har. I Churches in the 
Landscape gör Morris en ny vinkling av proble
matiken kring kyrkorna. 

Boken tar avstamp i slutet av 500-talet då 
den södra delen av de brittiska öarna var 
delad i en västlig, kristen del under brittisk 
kontroll och en östlig, hednisk del under eng
elskt styre. Avslutningen sker under senare 
delen av 1800-talet efter återupplivandet av 
gotiken under the Church Building Commis
sion med en omfattande nybyggnation av kyr
kor för att försöka täcka luckorna som den 
kraftiga befiilkningsökningen medfört. 

Redan i introduktionen slår Morris fast att 
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kyrkor är platser. Med detta vill han mena att 
många kyrkors skepnad är yngre än deras 
läge. Han påpekar också att kyrkornas läge 
måste ses i förhållande till andra komponen
ter i bosättningsmönstret som vägar, gårdar, 
försvarsanläggningar, gravfält, åkersystem 
m. m. Ett bosättningsmönster som är förän
derligt i tid genom att vissa komponenter för
svinner, ändrar läge eller tillkommer. I detta 
föränderliga mönster framstår kyrkan som en 
stabil fixpunkt, men enligt Morris har ett fler
tal kyrkoplatser övergivits eller ändrat läge, 
varför vi måste vara öppna för en viss rörlig
het även inom den kyrkliga topografin. Här
med har vi kommit fram till själva metoden i 
Morris' framställning. Hans målsättning är att 
bedriva en landskapsarkeologi med utgångs
punkt i kyrkorna, vilket redan avslöjas av bo
kens titel. 

I de tre första kapitlen behandlar Morris de 
allra första kyrkobyggnaderna och deras ur
sprung. Den tidiga fasen i kyrkolandskapets 
framväxt domineras av religiösa brödraskap, 
men även de kungliga och allra förnämaste 
släkterna deltar. Naturligtvis kommer den 
ständiga frågan om kultkontinuitet upp. För
hållandena i England och Wales förefaller 
synnerligen lämpade för att belysa frågan på 
grund av den tudelning som existerade mellan 
brittiskt-romerskt och engelskt, mellan kristet 
och icke-kristet. Morris drar i många trådar 
för att försöka se möjliga samband mellan 
lokala förkristna heliga platser och senare soc
kenkyrkor. 

I de följande kapitlen behandlas bland an
nat det mycket omfattande lokala kyrkobyg
gandet under 900- och 1000-talet, kyrkorna i 
städerna före 1100 och kyrkornas förhållande 
till befästa gårdar eller huvudgårdar. Detta är 
frågeställningar som under de senaste åren 
även diskuterats för nordiskt område, och den 
bild som Morris uppmålar för England och 
Wales visar emellanåt stora likheter med för
hållandena här om man bortser från en viss 
tidsfördröjning. Ett exempel kan vi hämta 
från städerna. I de största engelska städerna 
fanns fram till 1100-talets början en mycket 
god överensstämmelse mellan befolkningsta
let och antalet kyrkor. Detta sätt att använda 
kyrkorna som en indikator på urbaniserings

grad har även visat sig vara användbart på de 
tidigaste städerna i Norden (före 1200). Detta 
har uppmärksammats av Morris, som också 
ser en överensstämmelse i detaljer. I detta 
sammanhang vill han påminna oss om att: 

in the eleventh century bishops were occasionally 
consecrated to Scandinavian sees by English metro-
politans . . . Aristocrats in the tenth and eleventh 
centuries might hold estates on both sides of the 
North Sea, and build churches on them . . . Family 
bonds, the mutual interests of trade and the exer-
cise of political power all spun filaments in a web of 
links which streched between England and the nor
thern Europé, (s. 192.) 

Bokens landskapsarkeologiska betraktelse
sätt framgår tydligt i analysen av den explo
sionsartade tillväxten av kyrkor under pe
rioden ca 900—1100. Efter en genomgång av 
kyrkorna i städerna och sambandet mellan 
kyrkor och storgårdar på landsbygden anser 
sig Morris kunna se att denna tillväxt har sitt 
ursprung i ett samhälle i förändring. För den 
kyrkliga geografin innebar denna förändring 
att man övergick från ett system med kyrkor 
av högre status (minsters) till ett nätverk av 
lokala sockenkyrkor. Ett resultat av denna 
samhälleliga förändring är kanske också att 
man övergår från ett byggnadsmaterial till ett 
annat. Före ca 950 var det nästan uteslutande 
katedraler och betydelsefulla kloster som upp
fördes i sten; resten av kyrkorna var av trä. 
Successivt blir stenkyrkobyggandet vanligare 
och under den senare halvan av 1000-talet 
och början av 1100-talet ersätts samtliga trä
kyrkor med stenkyrkor, allmänt karakteriserat 
som "the Great Rebuilding". Jag tror att detta 
betraktelsesätt av kyrkorna även är fruktbart 
för nordiskt område, åtminstone inom vissa 
delar. 

Eftersom boken i stort sett har en kronolo
gisk uppläggning behandlar de följande kapit
len perioden fram till reformationen, inom 
byggnadstraditionen allmänt representerad av 
den gotiska och perpendikulära stilen. Här 
berörs frågor kring kyrkornas gestaltning och 
vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom oli
ka förändringar. Vad är det som determinerar 
en arkitekturstil? 

Ett kapitel inleds med frågan "Vad bevisar 
de perpendikulära kyrkorna?" 1400-talet har 
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allmänt skildrats som en tid av ekeinomisk till
bakagång samtidigt som ett stort antal kyrkor 
genomgått delvis, och ett anmärkningsvärt an
tal total, ombyggnation. Morris försöker inte 
göra en ekonomisk analys av 1400-talet, utan 
hans syfte är snarare att undersöka olika as
pekter av förhållandet mellan rikedom och 
kyrkobyggande. Detla leder också till ett för
sök att ge en inblick i de mentaliteter och 
motivationer som fanns hos dem som gjorde 
kyrkobyggande möjligt. Då byggande är bero
ende av offer och testamenten anser Morris 
att det finns ett samband mellan socknarnas 
byggnadsaktivitet och perioder av ekoneimisk 
upp- och nedgång. Detta är knappast något 
nytt, men han menar att detta manifesterar sig 
mindre i storleken av projektet eller när det 
påbörjas än i hur lång tid det tar att fullborda 
arbetet. 

De avslutande sidorna om 1500-1800-talet 
är bokens svagaste del. Man får ett intryck av 
att analysen är ganska summarisk och tämli
gen snabbt ihopskriven. Möjligen avslöjar det
ta författarens större intresse för medeltiden 
eller också beror det helt enkelt på tidsnöd. 

Här berörs bland annat 1500- och 1600-
talets landskapsdesign, framväxten av sam
fund vid sidan av den engelska statskyrkan och 
industrialiseringens befolkningsökning med 
vidhängande eftersläpning i produktion av 
kyrkor. 

En intressant aspekt som Morris drar fram 
är den tillbakablick på tidigare arkitektoniska 
stilelement som förekom. Detta innebar i sto
ra drag en återkomst av meitiv och förmer som 
varit populära under den senare medeltiden. 
Vi känner alla till nygotiken. Men här vill Mor
ris, med stöd av senare forskning, varna för 
att sådana tillbakablickar även förekommit 
tidigare. Han undrar: 

How many church towers, or porches, or other 
elements, which hitherto have been assigned lo the 
period c. 1300—1500 on lhe strenglh of Decorated 
or Perpendicular detail may in fact have been erect
ed or substantially reworked after 1600? 

Ett sådant resonemang beir även vara tanke
väckande för forskare som arbetar med andra 
geografiska områden. Det har ju förekommit 
flera renässanser av antiken, så varför inte av 
gotiken eller någon annan stil. Det återkom

mer alltid perioder av osäkerhet inom arkitek
turen när man trevar efter "det nya" genom 
att återvända till äldre stilelement. Det senaste 
uttrycket för en sådan osäkerhet är kanske 
arkitekturens post-modernitet. 

I den ovan gjorda beskrivningen av Churches 
in the Landscape har jag genom några exempel 
försökt visa på att boken kan vara av intresse 
även för nordiskt område. Den nordiska kyr
kan företer en i stora drag likartad utveckling 
med den engelska, vilket har sin naturliga för
klaring i alt det är samma tankar som styrt 
utvecklingen. En viktig aspekt i sammanhang
et är också Englands relativt "sena" övergång 
till kristendomen, vilken dock är långt ifrån så 
sen som i Norden, men som skapade till vissa 
delar likartade förutsättningar. 

Jag vill även framhålla Morris' synsätt som 
har sin utgångspunkt i landskapsarkeologin. 
Han har hittat en bra ingång då han väljer att 
betrakta kyrkorna som platser. Härigeneim 
bestäms arbetets ramar, inom vilka författa
ren i stort sett håller sig, varför framställning
en hänger väl samman. Ibland glömmer emel
lertid Morris att binda ihop vissa av alla de 
trådar han drar i, vilket kan lämna läsaren litet 
undrande om deras betydelse och författarens 
egentliga ståndpunkt. 

Det är ined en viss saknad jag lägger boken 
ifrån mig, men jag är säker på att jag ofta 
kommer att återvända till den. Det är svårt att 
på en gång ta till sig alla de nya idéer och 
tankar som Morris presenterar i en mycket 
behaglig språkbehandling. Vad som kan verka 
störande på läsrytmen för en som inte är in
satt i södra Storbritanniens geografi är alla de 
namn på kyrkor och orter i de många exempli
fieringarna som texten rymmer. Det är inte 
heller alltid så lätt att veta var man befinner 
sig på kartan om man inte är bekant med den 
brittiska länsindelningen (county). Detta får 
man emellertid ha överseende med då boken 
främst riktar sig till en brittisk läsekrets. Men 
låt inte detta skrämma er. Ta er tid eich njut av 
denna originella beskrivning av den engelska 
kyrkans historia. 

Mats Anglert 
Arkeologiska inst. 

Krafts torg 1, 223 50 Lund 
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