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Recensioner 

Flemming Kaul, Da våhnene tav. Hjortspring-
fundet og dets baggrund. Nyt Nordisk Förlag 
Arnold Busek i samarbete med Nationalmu
seet. Köbenhavn 1988. 96 s. ISBN 87-17-
06023-0. Pris Dkr 158: - . 

Till skillnad från många andra vetenskaper 
där bara det nyaste gäller måste arkeologin 
ständigt bära på sitt förflutna och medan den 
själv utvecklas hålla detta vid medvetande. 
Den måste behålla det fotfäste den har i kän
nedomen om de gamla fyndmaterialen. Des
sas bärighet måste den också regelbundet vara 
beredd att ompröva. Inenn Norden är det i 
Danmark som denna trend att återgå till käl
lorna är särskilt påtaglig. Detta är eickså natur
ligt eftersom det var där som de första storska-
liga undersökningarna gjordes och det var där 
som inånga av de kulturhistoriskt mest bety
dande fynden hittades i mossar och gravhögar 
för snart 150 år sedan. Det var eickså där man 
verkligen hade uthålligheten och energin att 
publicera sina märkliga fynd medan de ännu 
var färska. Därigenom skapades elt källäge 
som nu ger de bästa förutsättningarna för 
omprövning och kontroll. Biprodukter av det
la blir en populärlitteratur av det goda slag 
som det arbete som jag nu anmäler. 

Den dag då detta redigeras, den 29 maj 
1991 är det jämnt 100 år sedan den stora med 
keltiska gudar prydda silverkilteln hittades i 
Raevemossen vid Gundestrup på Himmerland 
på Jylland. Med anledning därav hålls ett sym
posium i Köpenhamn kring detta fynd och 
symposieddtagarna reser till fyndplatsen för 
att hålla ett åminnelseblot och inviga en lokal 
utställning. Samtidigt utkommer två böcker 
om det hundraåriga fyndet, den ena författad 
av just Flemming Kaul som också skrivit den 
beik som nu anmäls. 

Andra exempel på satsningar senn görs för 
att reaktivera det gamla källmaterialet är det 
tysk—danska samarbetsprojektet att i korpus-
form redovisa det enorma danska materialet 

från äldre bronsålder Die Funde der älteren 
Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark (se 
anmälningar i Fornvännen av E. Baudou 1978 
och 1988). Nämnas bör också Mogens Orsnes' 
insatser med ömt ryckning och kommentar lill 
Conrad Engelhardts monografier från 1860-
talet om den tidiga järnålderns mossfynd. 

I Sverige är möjligheterna tyvärr sämre än i 
Danmark att damma av och återkomma till de 
stora fynden från de klassiska lokalerna. 
Framförallt beror detta på att man här mera 
sällan i tid lyckades föra över grävningserfa-
renheterna i tryck. Hos oss är det i stället en 
märklig tradition att städtanter och skyddsänglar 
måste gripa in för att fora de publikationer i 
hamn som utgrävarna aldrig mäktade med. 
För att nämna några projekt av denna art kan 
j ag peka på Vendelpublikationen av 1912 där 
Ture J. Arne städat upp efter Hjalmar Steilpe. 
Andra skolexemel är Birka och Alvastra pål
byggnad och den dagsaktuella publiceringen 
av de folkvaiidringstida stonnannagravarna 
från Högom. 

Kauls bok har tillkommit i samband med 
omkonservering av det äldsta mossfyndet, det 
från Hjortspring som tillhör 300-talet f Kr. 
På 1960-talet konstaterade man att den på 
Nationalmuseum i Köpenhamn utställda 
stridskanoten från Hjortspring, liksom nu vår 
vikingatida Årbybåt, mådde illa och var i akut 
behov av omkonservering. Den gamla, på 
1920-talet genomförda, alunkonserveringen 
av Nordens äldsta plankbyggda farkost visade 
sig ha gjort träresterna hygroskopiska, dvs. de 
tog åt sig vatten och svällde och krympte vid 
förändringar av temperatur och luftfuktighet. 
Därigenom kom de alt börja falla sönder på 
grund av spänningar. Båten fick därför mon
teras ned och behandlas på samma sätt som 
regalskeppet Vasa med PEG (polyetylen gly
kol). Detta plus påföljande onuestaurering, 
nystudium och montering blev mäkta dyrt och 
kunde endast möjliggöras genom ett insam
lingsarbete i regi av Natieinalmuseets vänner. 
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Projektet som gick på över 2 miljoner danska 
kronor tog rundlig tid och var slutfört först 
den 5 november 1988 då det var dags för 
nyvernissage. Parallellt med omkonservering-
en hade man gjort en arkeologisk efterunder
sökning på fyndplatsen och säkrat friska trä
prover från båten som kunde dateras radioak
tivt. Den kalibrerade dateringen antyder att 
båten tillverkats omkring 350-300 f. Kr. 

Fyndkontexten talar entydigt för att Hjort-
springbåten är ett krigsbyteoffer - därav bo
kens huvudtitel Da våbnene tav, dvs. När 
vapnen tystnade. Bland och i direkt anslut
ning till båtrestema hittades nämligen stora 
mängder vapen, sammanlagt nog av sköldar, 
spjut, svärd och ringbrynjor för att utrusta en 
t rupp på mellan 70 och 100 man. Denna sam
tidigt nedlagda stora mängd kan verka för
bryllande med tanke på att den 19 m långa 
farkosten endast kan ha rymt en besättning 
om 22—24 man. Kauls hypotes är att vi i offer
depositionen kan se en avspegling av en för 
Alsborna lyckad försvarskamp mot båtburna 
inkräktare som drivits på flykten med stora 
förluster. Efter segern har Alsborna till sin 
traditionella offermosse ett par kilometer inåt 
land släpat båt och annat byte. Vad som hänt 
med dödade fiender och tagna fångar vet vi 
däremot inte. Det enda som är säkert är att de 
inte offrats i mossen. Somliga lyckades säkert 
fly med andra båtar ur invasionsstyrkan som 
bör ha omfattat 3 å 4 båtar. 

Bokens undertitel är Hjortspringfutulet og 
dets baggrund. Kaul tecknar bakgrunden dels 
forskningshistoriskt, dels i belysning av den 
fornkeltiska andliga och materiella kulturen 
på kontinenten. Det förra avsnittet är ganska 
kort och börjar med att skildra på vilket märk
ligt sätt fyndet kom till vetenskapens känne
dom. Chefen för stadens museum, Jens Ra
bén, hade hösten 1915 hamnat på lasarettet i 
den då ännu tyska staden Sonderborg på Jyl
land. I sängen bredvid låg en bonde från ön 
Als. Vid samspråk dem emellan erfor Rabén 
att man hittat fornsaker vid torvtäkt i en mos
se på ön. När de blivit friska begav sig de 
bägge männen tillsammans till Hjortsprings 
mosse och träffade dess ägare. Denne berätta
de att han på 1880-talet varit med om att där 
hitta både vapendelar och en mycket lång 

båtplanka. När första världskriget var slut och 
Als återförenats med Danmark rapporterade 
Rabén sina iakttagelser till Nationalmuseet. 
Detta ledde till att museet lät arkeologen Gus
tav Rosenberg undersöka fyndplatsen. Fältar
betet genomfördes under två etapper åren 
1921-1922. Därefter vidtog konservering och 
vetenskaplig bearbetning. Arbetet avslutades 
1937 med utställning och en grundlig publika
tion i serien Nordiske Fortidsminder. 

Under Hjortspringtid - det fjärde århund
radet före Kristus — var inflytandet från den 
keltiska civilisationen på kontinenten stort här 
i Norden både då det gällde materiell och 
andlig kultur. I fallet Hjortspring märks detta 
inte minst på de i fyndet ingående vapnen, 
vilket dock inte betyder att deras ägare eller 
tillverkare varit kelter. Idealbildande måste de 
dock ha varit, de hade en dominerande ställ
ning och lyckades år 387 f. Kr. till och med 
erövra Rom. Kaul ägnar ca två tredjedelar av 
boken till jämförande studier av andra vapen-
offer inom och söder om Danmark under för
romersk järnålder. Härvid kommer han också 
in på företeelser som kelternas kult av det 
mänskliga huvudet och deras offerseder. Fle
ra kultplatser studeras närmare, särskilt den 
nordfranska makabra offerplatsen Gournay-
sur-Aronde med dess särpräglade ritualer och 
sin cella, byggd av människoben (se närmare J. 
L. Brunaux artikel i Fornvännen 1984, s. 
150-154). 

Han nämner också de s. k. Viereckschanze 
som förekommer i Sydtyskland och Frankrike. 
Dessa är stora kvadratiska kultanläggningar 
omgivna av vallgrav och jordvall. I centrum 
har de ibland djupa offerbrunnar eller kull-
schakt som kan vara neddrivna i jorden till 
över 35 m djup. Vapen- och människooffer 
var bara en sida av kelternas offerbruk. 
Många andra kategorier fanns att offra, t. ex. 
halsringar, kittlar, lerkärl, smycken m. m. 

Exposéns syfte är att kulturhistoriskt belysa 
Hjortspringfyndet och med arkeologiska fakta 
visa hur dessa mera konkret än de ofta ten-
densiösa skriftliga källorna belyser kelternas 
och germanernas religiösa uppfattningar. 

Slutkapitlet ägnas vapnen från Hjortspring 
och deras förebilder och paralleller. Av sär
skilt intresse är härvid det nygamla konstate-
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randet att man ingenstans funnit äldre ring-
brynjor än i Hjortspring. Likaså är det intres
sant att träsköldarna utgör den största sam
ling av sådana som någonsin påträffats. 

Själva båten ägnas inte så stort utrymme i 
boken. Om den kan man läsa mera i den sam
tidigt utkomna boken Både fra Danmarks oldtid 
publicerad av F. Riech och O. Crumlin-Peder
sen. En monografisk framställning förebereds 
gemensamt av Nationalmuseet och Vikinge-
skibsmuseet i Roskilde. 

I en efterskrift finner Kaul det för Hjort-
springfyndet centrala vara att fyndet visar att 
det redan under 4:e århundradet f Kr. snabbt 
kunde samlas härstyrkor som måste förutsätta 
att det funnits en organisation som gick ut
över bynivån. En utveckling hade börjat som 
innebar att det fanns lokala stormän med re
surser att hålla krigarföljen med dyrbar va
penutrustning som ringbrynjor och väl smid
da svärd och spjut. Den process som 1 000 år 
senare ledde till Danmarks enande hade satt 
igång. 

fan Peder Lamm 

Kristina Ambrosiani, Arkeologi. Arkeogra-
phica 1. Gamleby 1989. 91 sid. 

Sibylla Haasum, Båtar och navigation under vi
kingatid och medeltid. Arkeographica 2. Gamle
by 1989. 108 sid. 

Sibylla Haasum, Svensk marinarkeologi. Arkeo
graphica 3. Gamleby 1989. 99 sid. 

Dessa tre små böcker är början till ett friskt 
initiativ från Arkeo-förlaget i Gamleby i Tjust, 
Småland (Västerviks föregångare som stad). 
Enligt planerna kommer en hel serie av små 
populärvetenskapliga skrifter ut i framtiden. 
Alla är monografiska och behandlar olika as
pekter på arkeologi, såsom föremål och mate
rial (t. ex. glas), viktiga orter/utgrävnings
platser (t. ex. Hdgö) , och förhistoriska förhål
landen i allmänhet (t.ex. sjukdomar). Redak
tör fiir de nu utkomna skrifterna är fil. dr 
Kristina Ambrosiani. 

Böckernas utförande är mycket enkelt, näs

tan litet slarvigt. Många gånger tvingas man 
faktiskt konstatera att man med mycket enkla 
medel skulle kunna ha gjort skrifterna betyd
ligt mera attraktiva för gemene man. Detta 
gäller såväl korrekturläsning, tryckförfarande 
som layout och illustrationer (kartor, teck
ningar och foton). Kontrasten i detta avseen
de mot Catharina Ingdman Sundbergs rela
tivt nyutkomna svenska presentation av 
marinarkeologi (1985) är slående. Denna är 
närmast slösande rikt illustrerad. Men så är 
den också utgiven av ett bokförlag med stora 
resurser på alla områden samt — inte minst 
viktigt — betingar ett helt annat pris. 

Fördelarna med Arkeographica-serien är läs
barheten - typsnittet är stort — och det låga 
priset. Det är naturligtvis alltid ett problem 
inenn populärvetenskap, att ambitioner till elt 
vetenskapligt motiverat urval ofta tvingar till 
egen förlagsverksamhet. Seriös arkeologi är 
säkert ett lågprioriterat fält på de etablerade 
bokförlagen, alldeles särskilt om det gäller en 
medvetet uppbyggd serie som den här. Samti
digt är j u avsikten med populärvetenskap att 
nå ut till så många människor som möjligt 
utanför de redan intresserade grupperna. 
Därmed måste även ett distributions- och 
marknadsföringsnät fungera. Om detta inte 
finns eller ingen allvarlig satsning görs på att 
bygga upp ett sådant faller alla sådana försök, 
hur vällovliga de än är, platt till marken. De 
har då förverkat sitt syfte. 

Eftersom de här böckerna knappast säljer 
på sitt utseende så måste nästa fråga bli inne
hållet. Låt mig därför få börja med fält som 
ligger mig själv närmast, nämligen marinarke
ologin. Enligt min definition handlar nämli
gen båda Sibylla Haasums skrifter om detta 
ämne. Den första med titeln Svensk marinarke
ologi är en mycket liten skrift om ett storl 
ämne. Man kan därför inte begära någon ut
tömmande presentation. Den har i realiteten 
karaktären av ett sedvanligt allmänt föredrag 
inför en intresserad publik, men är givetvis 
utbyggd på flera punkter. 1 inriktningen visar 
författaren ingen skillnad mot Ingdman 
Sundbergs bok, som är den omedelbara före
gångaren. Marinarkeologi är i princip under
vattensarkeologi på skeppsvrak. Till nöds 
finns det några biaspekter. I grunden innebär 
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denna lösa definition att ämnet antar en rent 
teknisk aspekt, där gränslinjen består i om 
utövaren krängt på sig en dykardräkt eller 
inte. Det förefaller ibland som om marinarke-
ologin fiir författaren bara är den fältmässiga 
hanteringen av lagstadgade fornlämningar 
som råkat hamna på havets botten. Det är 
m. a. o. nästan uteslutande fråga om arkeologi 
under vatten, vilket nog på alla sätt måste 
framstå som en olämplig utgångspunkt ftir ett 
humanistiskt forskningsområde. Häri ingår då 
plötsligt en uppsjö av helt olikartade företeel
ser, över skeppsvraken från stenålderslokaler 
lill befästningar i insjöar. Den rimliga defini
tionen är i stället den gemensamma grunden i 
det maritima samhällslivet, en speciell maritim 
kultur och ett särskilt maritimt kulturlandskap, 
som skiljer sig från det vi samtidigt möter på 
landbacken. Det är också detta timrade som 
givit Norden en rangplats i världen, inte bara 
för det rent maritimarkeologiska studiet, utan 
inom t. ex. den maritima etnologin. Vad de 
relevanta lämningarna beträffar så kan de li
kaväl befinna sig på land som i vatten. Ämnet 
antar således en näringsmässig/ekologi.sk och 
transportgeografi.sk aspekt. Det gäller inte bara 
närheten till världshavet. Synsättet måste även 
innebära en anknytning till transportsystemen 
i land, i synnerhet vattenledernas. Marinarke
ologin är lika aktuell i den mån ett speciellt 
maritimt näringssätt utbildats vid större in
sjöar. Utsträckningen och betydelsen av detta 
komplex kan antas variera genom tiderna. 
Studiet av dessa variationer tillhör också 
marinarkeologin. Man kan, som ovan påpe
kats, självfallet inte begära någon mera utrym
meskrävande beskrivning av denna typ i en 
liten handbok av det här slaget. Kritiken mot 
Ingdman Sundbergs bok gick bl. a. ut på att 
sådana perspektiv helt saknades. I den peipu-
lärvetenskapliga ambitionen hade de övergri
pande målen tappats. Diir inte resonemangen 
kunde illustreras med vackra färgbilder fanns 
ingenting alt säga. Att perspektiven nu saknas 
i en skrift där man inte ens har detta att skylla 
på är oförlåtligt. Respekten fiir det nya 
ämnesområdet kan omöjligen öka när dess 
utövare gång på gång missar chansen att tala 
om vad de egentligen står för, visserligen med 
olika förevändningar. Sedan kan man undra 

vad titelns svensk marinarkeologi egentligen 
står för. Antingen är marinarkeologin inter
nationell eller också knappast maritim alls. 
Recensenten förstår detta på så sätt att en 
lämpligare titel varit "Marinarkeologi i Sve
rige". 

Samtidigt vittnar synsättet om en klar un
derskattning av målgrupperna. Observera då, 
att jag talar med utgångspunkt från erfaren
heter av närmare 20-talet veckoslutskurser i 
marinarkeologi bland sportdykare. De flesta 
har varit elementära, dvs. steg I. Men med viss 
stolthet får recensenten eickså nämna att vi nu 
t. o. m. arbetar med steg IV. Med tanke på att 
båda de handböcker som vi nämnt ovan fått 
både sitt utseende och sitt innehåll i huvudsak 
med tanke på denna landets största målgrupp 
i ämnet, är det slående hur långt just sportdy
kare med seriösa intressen kan fås att distanse
ra sig från den lösa definitionen av ämnet. 
Man kräver helt enkelt att få undervisning om 
helheterna i maritim arkeologi. Detta uteslu
ter inte alls fortsatt aktiv dykning. 

Sibylla Haasums bok är en kortfattad intro
duktion som mycket väl kan användas som en 
översikt av vad marinarkeologin befattat sig 
mcel under sin korta existens. Det låga priset 
gör det möjligt att använda den just i elemen
tära sportdykarsammanhang, vid sidan av an
nan litteratur. Jag har själv gjort det. Även 
andra grupper bör kunna ha nytta av skriften. 

Uppläggningen av innehållet i Sibylla Haa
sums andra bok är vitt skild från den förra. 
Den handlar också om författarens eget 
specialområde, Båtar och navigation under vi
kingatid och medeltid. Haasums doktorsav
handling i arkeologi, den första på detta om
råde i Sverige, behandlade vikingatidens seg
ling och navigation (1974). Resultatet är en 
utmärkt introduktion i ämnet, som säkerl är 
av mera bestående värde, även för sportdykar-
kurser, än den föregående. I detta obetydliga 
format presenteras i en lättläst och intresse
väckande form en god intreiduktiein till ämnet, 
från båtkonstruktion till jakobsstavar och 
skeppsnamn. Inte minst viktig är redogörel
sen för de enkla medel som kunde användas 
viel navigation, som observation av fågelflykt, 
havsdjur, havsfleira, havets färg, ljusfeneimen, 
dofter eich ljud. Den maritima traditionen har 
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fram i vår egen tid varit mera beroende av 
sådana tecken än den rationella nutidsmänni
skan vanligen kan föreställa sig. Inlärningen 
hos utövarna har också skett mera visuellt/ 
motoriskt än teoretiskt. 

Layouten i denna skrift är något stramare, 
även om regeln fortfarande gäller att man 
ined enkla medel kunde ha nått ett ännu bätt
re" resultat. Avsnitten om navigationsinstru
menten har dock t. O. m. illustrerats med färg
bilder. I illustrationerna finns tyvärr cn märk
lig övervikt för samtida illustrationer av skepp 
i stället för de detaljer från de faktiska skepps-
konstruktioner som påträffats och under
sökts. Detta område fär nästan h d t täckas på 
annat håll, fastän titeln lovar något annat. Det 
verkar plötsligt som om resultat av marinarke
ologin, den förra bokens ämne, inte fanns. 
Skeppsavbildningamas ikonografi är vidare 
ett knepigt kapitel, där kritisk observans är 
särskilt aktuell. Detta senare är f. ö. ytterligare 
ett av författarens specialområden. 

Den tredje skriften är i själva verket den 
forsla i Arkeographica-sexicn, Kristina Ambro
sianis Arkeologi. Att recensera en så liten bok 
om ett så stort område är svårt, utan att på 
något område bli orättvis. Värderingar och 
ideal har en stor spännvidd hos arkeologins 
utövare, liksom hos dess målgrupper. I hu
vudsak tror jag dock att författaren lyckats 
etablera och slå fast vissa viktiga förutsättning
ar för en annorlunda förståelse fiir arkeologin 
bland allmänheten än vad som var aktuellt för 
bara ett tjugotal år sedan. Den ger alltså inte 
bara en allmän introduktion utan lyckas på 
det lilla utrymmet även förmedla något nytt. 
Illustrationerna är trevliga, pedagogiska och 
t.O. m. roliga. Lustigt nog har den inte, i mot
sats till Haasums skrifter, försetts med upp
slag till vidareläsning. 

Christer Westerdahl 

"Finska skären". Studier i åboländsk kulturhis
toria utgivna av Konstsamfundet till dess 50-
ärsjubileum 1990. Redigerade av Kurt Zillia-
cus. Föreningen Konstsamfundets publika
tionsserie VII, Helsingfors 1990. 379 s. ISBN 
951-95948-0-9. 

Det här ståtliga samlingsverket utgavs till 
Konstsamfundets 50-årsjubileum. Den fyndi
ga titeln syftar på den äldsta benämningen på 
Abolands skärgård, belagd redan år 1386 i 
formen "finskaeriom". Sedan 1920-talet är 
"Abolands skärgård" allenarådande. Fem 
specialister skildrar i utförliga kapitel olika 
sidor av landskapets kulturhistoria. 

Tapani Tuovinen inleder med "Fornfynden 
och deras uttolkning" (s. 15—113). Hans hu
vuduppgift är att "beskriva de olika fynd-
typerna och att försöka tolka och datera dem 
och ange de eventuella kontakter som de 
vittnar om" (s. 19). Men samtidigt poängterar 
han, att antalet fältundersökningar i området 
är avsevärt mindre än i Egentliga Finlands 
kustområden, och att kunskapen om skärgår
dens förhistoria är ytterst knapphändig eich 
fragmentarisk. Den innehållsrika och vari
erande framställningen tyder dock inte på att 
Tuovinen skulle sakna material, där han rör 
sig den väldiga sträckan från stenåldern till 
Christer Westerdahls maritima kulturland
skap. Några rubriker kan ge en uppfattning 
om det växlande innehållet: boplatser och 
si i öl vnd av stenålderstyp; stenrösen och 
stenblock; undersökta rösgravar; rösgravar-
nas utbredning och ålder; gravarnas kulturella 
bakgrund; fynd av järnålderstyp; maritima 
fornlämningar; kapell; hamnar. 

Med glädje noterar man, att ett speciellt kapi
tel ägnas åt pollenanalys (s. 115-133). Irmeli 
Vuorela inleder klokt med att redogöra för 
hur pollenanalys utförs. Därefter presenterar 
hem den pollenforskning som bedrivits i Abo
lands skärgård och resultat forskningarna lett 
till. Hem kan t. ex. visa, att "de första svederna 
i Finland fälldes redan under stenåldern, för 
nästan 4000 år sedan" (s. 116). Eller att vid 
Kirkkojärvi säd har odlats i området senast 
under bronsåldern, då i fast åkerbruk (s. 118). 
Eller att i Mossen återspeglas i trädbeståiule-i 
det effektiva jordbruk som inleddes vid sekel
skiftet 1300-1400 (s. 129). I ett avslutande 
diagram presenteras de viktigaste odlingspc-
rioderna på de 6 platser som undersökts. 

Värdefullt är att Vuorela eickså exemplifie
rar olika faktorer som kan påverka pollen-
typernas proportionella andelar i pollenbe-
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ståndet, t .ex. olika arters varierande förmåga 
att producera och sprida pollen; det geogra
fiska avståndet mellan bosättningen och prov
tagningslokalen och den mellanliggande ter
rängens topografi; kärrets eget aktuella ut
vecklingsstadium (s. 122). 

Av Vuordas klara och inspirerande fram
ställning får man ett starkt intryck av vilka 
slora resurser pollenanalysen kan erbjuda oli
ka kulturhistoriskt inriktade vetenskaper, men 
det förefaller som om dessa resurser i rätt stor 
utsträckning får ligga outnyttjade. T. ex. inom 
ortnamnsforskningen, trots all Stefan Brink 
redan 1984 i ett banbrytande arbete med ana
lys av ett /Vm-namn i Hälsingland och ett setr-
namn i Norge visade, att den paleo-ekologiska 
metoden kan "erbjuda ortnamnsforskaren 
inte tidigare anade möjligheter" (s. 37 i "Ab
solut datering av bebyggelsenamn", Bebyggel
sers og bebyggelsesnavnes ålder, Uppsala 1984, 
NORNA-förlaget). 

Innan svenskarna keim till Åbolands skärgård 
fanns det finnar där. Det ser man bl. a. på alt 
ett antal finska ortnamn övertagits av sven
skarna. I kapitlet "Or tnamn av finskt ur
sprung" (s. 135-193) finner Ritva Liisa Pit-
känen, att de finska namnen uppgår till diygt 
ett tusental. Av speciell vikt är naturligtvis att 
få fram så säkra kriterier som möjligt fiir nam
nens ålder. Pitkänen nämner, att man vanli
gen arbetar med språkliga och utomspråkliga 
dateringsgrunder. De förra leder sällan lill 
några säkrare resultat, eich för dessa finska 
namn skulle resultaten bli osäkrare än vanligt 
t. o. m., eftersom namnen först genomgått nå
gon sorts Ijudsubstitution vid inlåningen och 
sedan utvecklats efter det svenska språkets sy
stem. I stället väljer hon en utennspråklig me
tod, studium av landhöjningen. Ett exempel 
på hur hon går till väga är Hirslax i Korpo 
Havträsk. Slutleden -laksi betyder 'vik', varför 
orten måste ha varit en vik. I början av vår 
tideräkning har här gått ett brett sund, seim 
senare har grundats upp. "Vid vikens plats i 
östra delen av sundet har det enligl 7,5-
meterskurvan bildats en vik, någon gång un
der årtusendets senare hälft. Efter det har 
namnet Hirslax kunnat komma till." (S. 142.) 

Med denna metod har Pitkänen funnit om

kring 130 namn "som åtminstone i något avse
ende kunnat dateras enligt landhöjningen" (s. 
143). Hon delar in dem i tre huvudgrupper. 
Till den första hör verkligt gamla namn, som 
förefaller att vara över 1 000 år gamla, till den 
andra namn vilkas uppkomst kan dateras till 
skiftet mellan första och andra årtusendet 
e. Kr., samt en tredje grupp yngre namn som 
sannolikt har kommit till i mitten eller under 
senare hälften av vårt årtusende (s. 143). De 
äldre namnen avser framför allt huvudöar och 
större vikar vid deras stränder. 

Ett viktigt resultat av åldersbestämningen är 
att över hälften av de namn som har kunnat 
åldersbestämmas tycks härstamma från kolo
nisationstiden eller århundradena just före 
den svenska kolonisationen. 

I fortsättningen behandlar Pitkänen namn
typer och bakgrunden till namnen. Genom att 
granska de enskilda namnen söker hon fast
ställa vilken typ av verksamhet de har hänfört 
sig till, och ungefär när de kan ha keimmit till. 

Ritva Liisa Pitkänens omfattande forskning
ar om de finska namnen är av grundläggande 
betydelse för åboländsk kulturforskning, och 
de övriga författarna åberopar också hennes 
resultat flitigt. 

I en lärd studie behandlar Eljas Orrman "Den 
svenska bebyggelsens historia" (s. 197-281) 
under rubrikerna: När skedde kolonisa
tionen?; Östersjöområdet vid kolonisations
tiden; Bebyggelseutvecklingen; Bebyggelsen 
vid medeltidens slut; Näringslivet i skärgår
den. Jag kan här bara dröja vid ett par frågor i 
det rika innehållet. 

En svår och sedan länge livligt debatterad 
fråga är den svenska bosättningens ålder, svår 
speciellt därför att det finns så litet skriftligt 
material att stödja sig på. Främst är det argu
ment från arkeologi, dialektologi och ort-
namnsförskning man utnyttjat. Ett tungt vä
gande inlägg i debatten gjordes av Lars Hell
berg i det skarpsinniga arbetet Ortnamnen och 
den svenska bosättningen på Åland (1987), där 
Hellberg kunde visa att en avfolkning måste 
ha ägt rum under 1000-talet. Ett par verkligt 
starka argument är att man inte på Åland 
finner erkänt gamla namnelement som -inge, 
-hem, -lösa, -sia, eller namn vittnande om forn-
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tida samhällsliv, t. ex. namn på tings- och 
kultplatser, Husaby, Bo, Tuna. Hellbergs un
dersökning får djupgående konsekvenser ock
så för uppfattningen om kolonisationen av 
Åboland. Orrman sammanfattar: "Av allt att 
döma har den svenska kolonisationen i Åbo-
land inletts någon gång under de sista årtion
dena av 1100-talet" (s. 223). 

Orrman har också en energisk diskussion 
om varifrån kolonisterna kom. Kom de från 
många olika landskap, eller svarade något el
ler några landskap till en dominerande del för 
invandringen? Som Orrman framhåller s. 227 
tycks det inte vara möjligt att entydigt faststäl
la, varifrån i Sverige kolonisationen utgått. 
Kanske får vi leva med denna ovisshet, men 
man kan knappast bortse från att några verk
lig! djupborrande, systematiska och övergri
pande undersökningar i frågan väl aldrig har 
utförts. 

Mot slutet av sin studie ger Orrman fina 
bilder av jordbruk, boskapsskötsel, fiske och 
sjöfart, hantverk och andra binäringar. Män
niskor träder nu fram ur medeltidens anony
mitet, i källor från Stockholm och Reval. 
"Skepparen Tomas Persson från Mielis i Nagu 
fraktade 1477 köpmannavaror från Danzig till 
Reval. Lasten bestod av ca 32 ton salt, Revals 
viktigaste importvara, samt dessutom av hum
le, vin och olja samt en vagn." (S. 276.) 

I det mäktiga slutkapitlet (s. 283-372) be
handlar Kurt Zilliacus de svenska ortnamnen, 
varav det finns 40000 till 50 000 i Åboland. 
Zilliacus indelar sin framställning i skärgår
darnas namn, namnskicket i enskilda skärgår
dar, terrängnamn, namn i byarna, bynamn 
och sockennamn. Det hela avslutas med några 
namnhistoriska hypoteser. Uppmärksamheten 
koncentreras på sådana punkter "där det åbo-
ländska namnskicket skiljer sig från omgivan
de namnförråd eller uppvisar interna variatio
ner". Härigenom vill han "försöka fastställa 
ål minstone grundmönstren i den åboländska 
namngivningen" (s. 285). 

I avsnittet "Skärgårdarnas namn" presente
rar Zilliacus ingående de appellativ som ingår 
i namnen, framfor allt efterlederna. Läsaren 
får veta hur många namn som innehåller ap
pellalivet i fråga, ordets betyddse(r) samt 

namnens geografiska utbredning; till detta 
kommer för de flesta appellativen en illustra
tiv bild. Vi får t. ex. veta, att namnen på -ör är 
närmare 700, att ungefär hälften finns vid 
norra Skiftet i Iniö och Houtskär, med andra 
större grupper i Nagu södra skärgård och Hi-
tis, och att ordet behållit sin fornspråkliga 
betydelse 'grus' i huvuddelen av namnen, men 
att man uppe vid Skiftet tydligen börjat ge ör-
namn också åt orter som delvis eller helt be
står av berg osv. 

Dessa både kvantitativt och kvalitativt impo
nerande uppgifter kommer att i övergripande 
studier ha ett oskattbart värde för bl. a. se
mantiska, etymologiska och ordgeografiska 
forskningar. 

Vid läsningen av "Finska skären" är det - för
utom författarnas höga vetenskapliga kompe
tens - ett par saker som slagit mig. En är deras 
förmåga att skriva både för en fackpublik och 
feir icke-fackmän (vilket är betydligt svårare). 
Den andra är deras föredömligt geida samar
bete och deras skicklighet i att utnyttja kolle
gornas forskningsresultat. Om inte "tvärve
tenskap" genom flitigt missbruk nästan har 
blivit ett innehållslöst flumord, hade det legat 
nära till hands att karakterisera författarnas 
sätt att samarbeta som gott exempel på tvärve
tenskap. 

Beiken är slösande rikt illustrerad, inte 
sällan med undersköna färgbilder; se t. ex. bil
derna av Klockarstenen på Nötö s. 95. 

"Finska skären" keimmer naturligtvis lätt att 
finna sin väg till en stor och mångskiftande 
fackpublik. Men boken är av så stort allmänt 
intresse att den inte borde stanna hos de lärde 
utan också nå ut till allmänheten. Man vill 
innerligt hoppas, atl förlaget gör en verkligt 
energisk marknadsföringsinsats. En stor mål
grupp är t. ex. att söka bland dem som seglar i 
Abolands skärgård. Tänk att lägga "Finska 
skären" bredvid sjökortet och sedan segla med 
Tuovinen, Vuorela, Pitkänen, Orrman och 
Zilliacus som ciceroner. En oförglömlig segel-
semester garanteras! 

Ingemar Olsson 
Institutionen för nordiska språk 

Stockholms universitet, S-10691 Stockholm 
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Nigel Pennick, Mazes and Labyrinths. Robert 
Hale. London 1990. 192 s. ISBN 0-7090-
4194-2. 

Sverige är världens labyrintrikaste land, men 
det verkligt stora intresset för de gåtfulla figu
rerna finns i ett annat land, i Storbritannien. 
Där finns entusiaster av alla sorter. Somliga 
håller sig rätt strikt till forskning kring gamla 
labyrinter medan andra bygger nya labyrinter 
och somliga lill och med försöker använda 
figurerna till att trolla i. En sak tycks de alla 
dock ha gemensamt: de är amatörer och har 
aldrig velat eller kunnat slå bryggen till den 
arkeologiska forskning som bedrivs vid uni
versiteten. Mig veterligt har heller inga fors
kare från etablerade lärosäten i Storbritanni
en någonsin försökt bryta sig in i detta amatö
rernas revir. 

Jag har själv en gång under 80-talet haft 
nöjet att möta etl hundratal av denna hetero
gena samling entusiaster vid ett symposium 
anordna! i Saffron Waldén, inofficiell huvud-
ori fcir Englands moderna "lahyrintrörelse". 
Under sommaren 1991 ordnades där åter ett 
liknande symposium med deltagare från hela 
världen. 

1991 har fått officiell status i Storbritanni
en som "the Year eif the Maze". Det innebär 
aii e-n kampanjorganisation skapats och att 
Englands turistorganisation backar upp idén 
att under 1991 göra detta till Storbritanniens 
cleiminerande turisttema. Förberedelserna har 
pågått i åratal. 

Ett led i kampanjarbetet för det engelska 
labyrintåret är att publicera böcker och tid
ningsartiklar. Det tidigare standardverket om 
engelska labyrinter Mazes and Labyrinths publi
cerades av W. H. Matthews 1922. Nu kommer 
e-n modern motsvarighet, med samma titel, 
skriven av Nigel Pennick, en av den engelska 
labyrintrörelsens förgrundsgestalter. 

Det är inte bara den nya beikcns titel som 
anknyter till Matthews gamla framställning. 
Hela uppläggningen följer ett likartat möns
ter. Förlaget har också bidragit lill detta in
tryck genom att välja billigt papper och ranso
nera illustratiemerna. Frågan är om det ime-
hade varit värt att kosta på en så bra bok litet 

mera. Detta är ändå etl ämne där bilder ofta 
säger mer än ord kan beskriva. 

Ämnet har svällt åtskilligt sedan 1922. Den 
som skriver i dag måste seivra mycket hårdare 
än man behövde göra 1922. Fler labyrinter 
har upptäckts och kunskaperna om de redan 
kända har vuxit. På senare år har det också 
blivit på model i Sten britannien att åter börja 
anlägga labyrinter i parker eller på andra 
lämpliga platser. Några entusiaster har bildat 
ett företag som specialiserat sig på labyrint-
byggande och meidern labyrintdesign. De 
brukar bygga några nya labyrinter varje år, en 
av dem finns förresten i Sverige, vid parken 
till godset Värmlands-Säby, Nigel Pennick har 
en bra katalog även över dessa nytillskott till 
cn urgammal tradition. 

För ungefär 15 år sedan sköt labyrintintres
set fart på allvar i England. Det ledde till en 
omfattande insamling av uppgifter om för
svunna labyrinter. I tidskriften Catrdroia som 
nu utkommit med 23 nummer har makarna 
Jeff och Deb Saward skapat ett kontaktorgan 
för entusiasterna. De har också tillsammans 
med bland andra Nigel Pennick bedrivit ett 
omfattande inventeringsarbete. Resultatet 
kan studeras i Saward's flera gånger revidera
de katalog över labyrinter på de brittiska öar
na, elär Englands åtta bevarade ton/labyrinter 
nu fån sällskap med diygt 100 platser där det 
tidigare sannolikt funnits torvlabyiinter. 

Pennicks bok ger först en allmän introduk
tion till ämnet genom utblickar till andra län
der där det finns labyrinter. Skandinavien eich 
speciellt Sverige spelar där en framträdande 
roll. Pennick ger också en hygglig bild av 
forskningsläget just nu. Men han är inle ute 
efter att föra vetenskaplig debatt. Han redovi
sar knappast några nya idéer eller infallsvink
lar. 

Syftet med boken är ett annat. Tonvikten 
ligger på att redovisa så myckel fakta som 
möjligt om labyrintförekomsterna på de brit
tiska öarna. Stiirre delen av boken är en slags 
populärt utformad katalog. Den kan med för
del användas som utflyktsguide fiir den laby-
riiilintresserade. Och detta är framför allt en 
utmärkt introduktionsbok för den som första 
gången söker efter fakta om labyrinter. 

För oss nordbor bar väl boken främst in-
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tresse som jämförelsematerial till våra egna 
labyrinter. På många håll i Norden brukar 
man särskilt i kusttrakterna träffa på stensätt
ningar lagda i labyrintmönster, så kallade 
trojeborgar. Söderut försvinner emellertid 
stenlabyrinterna och avlöses av likartade figu
rer skurna direkt i grästorven. En sådan torv-
labyrint har funnits i södra Halland (Asige sn) 
och i Skåne och Danmark finns talrika ort
namn som skvallrar om i övrigt spårlöst för
svunna torvlabyrinter. Från Tyskland finns 
talrika uppgifter om försvunna torvlabyrinter 
men bara tre har bevarats till vår tid. 

De engelska torvlabyrinterna har mycket 
skiftande planlösningar. Men några av dem är 
av den urgamla vinkeltypen, seim är karaktä
ristisk för de nordiska labyrinterna och som i 
Medelhavstnnrådet genom avbildningar kan 
följas tillbaka till bronsåldern. De engelska 
torvlabyrinternas namn visar också tydlig 
släktskap med nordisk folktradition. Namn 
som Troy town, Walls of Troy, Caerdroia, etc. 
är uppenbara motsvarigheter till våra vanliga 
folkliga labyrintnamn av typen Trojeborg. 

Ännu en gemensam nämnare finner man i 
traditionsgodset. I Norden är det en rätt van
lig föreställning att labyrinter använts till lekar 
där det stått en kvinna i figurens centrum och 
det gällt för en eller flera unga män att ta sig 
in till henne och hämta ut henne. Samma typ 
av tradition finns upptecknad på 1700-talet 
från den väldiga teirvlabyrinten i Saffron Wal
dén. Uppenbart är alltså att labyrinterna i 
Norden och England är nära besläktade med 
varandra. 

Det är praktiskt taget omöjligt att datera 
torvlabyrinter, om man inte har historiska 
källor att stödja sig på. Likväl vågar man nog 
gissa att detta är en urgammal teknik för att 
framställa de gåtfulla figurerna. Förmodligen 
har torvlabyrinterna äldre anor än Nordens 
stenlabyrinter, även om den handfull torvla
byrinter som bevarats in i vår tid inte kan 
följas särskilt långt tillhaka i tiden. 

Talrika avbildningar visar att de karaktäris
tiska labyrinlmönstren var kända i Medelhavs
området från omkring 1200 f. Kr. och fram 
till romarrikets blomstringstid, då figurerna 
lånades in i mosaikkonsten och "förädlades" 
till nya former som sedan dog ut inom några 

sekler. En rimlig gissning är att torvlabyrinter 
funnits i Medelbavsområdct redan i förkristen 
lid och att de senare levt vidare i Nordeuropa 
ined mer eller mindre ursprungliga planlös
ningar. Ödets nyck har gjort att man i Norden 
bytt material och böljat bygga labyrinter av 
kullerstenar, något senn i sin tur lett till att 
labyrinterna hos oss bevarats bättre än på 
andra håll. 

fi din Kraft 
Djäknebergsgatan 3 A 

S-724 61 Västerås 

Pierre Vidal-Naquet & Jacques Bertin (Red.), 
Atlas över mänsklighetens historia från urtid till 
nutid. Bonniers. Stockholm 1991. 340 s. ISBN 
91-34-51102-4. 

Tack vare bokförlagens ökande internationel
la samarbete kan vi numera glädja oss åt ett 
allt större utbud av vackra och nyttiga och 
oftast rikt illustrerade uppslagsverk och hand
böcker. Dessa saluförs dessutom ofta till för
vånansvärt lågt pris. Denna utveckling har 
möjliggjorts av innovationer på det tekniska 
området och rationellt resursutnyttjande. 
Man trycker där de optimala villkoren ges be
träffande ekonomi och kvalitet. Man gör 
samtryck av bildmaterialet, delar på kostna
derna för författararvoden och finner säkert 
eickså skattemässiga och avdragsgilla fördelar. 
Det är komplicerade produktionsapparater 
det är frågan om och skall resultatet bli det 
bästa fordras noggrann uppföljning eich koor
dination annars kan slutprodukten bli helt 
misslyckad. Själv minns jag med besvikelse 
den dag då jag först fick se en engelsk vikinga
bok som jag varit med om att fackgranska och 
översätta till svenska. Den hade tryckts i Itali
en. Mellanstadierna slutkorrektur och blåko
pia hade jag aldrig fått se och resultatet blev -
vilket man inte kan lasta italienarna för utan 
förläggaren - att t. ex. det danska Jellinge illu
strerades med en bild från det norska Borre. 
Den av mig omsorgsfullt utarbetade och för 
svensk publik avsedda litteraturförteckningen 
hade slarvats bort och på dess plats var en 
blank sida. 
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Jag tror knappast att det är någon större 
risk att det finns så många brister av det 
nämnda slaget i den bok som nu anmäls. Att 
konstatera dem skulle annat än för en peifyhis-
tor vara mycket svårt. Detta förstår man av 
titeln på det franska eiriginalet Atlas historique. 
Chistoire de 1'Humanité de la Préhistoire ä nos 
jours. Historiskt sett är det de dyra framställ
ningskostnaderna som gjort att just karl
verken blev de första produkterna för interna
tionell samverkan och samtryck. Många av 
Fornvännens äldre läsare minns säkert skolti
dens atlaser som var svenska versioner av tyska 
urupplagor som anpassades till bruk i andra 
länder t. ex. genom tilltryck av några nordiska 
kartor. Anföras kan t. ex. Dierckes skolatlas 
från 1925 och andra efter den. 

Sannolikt är det ur koordinationssynpunkt 
en stor fördel att den här atlasen tryckts i det 
land som framställt den - Frankrike. Huvud
redaktör fcir texterna är historikern Pierre 
Vidal-Naquet från universitetet i Caen och för 
karteirna Jacques Bertin som förnyat karteigra-
fin i Frankrike. Vid sin sida har huvudredaktö
rerna haft en armé av delredaktörer som arbe
tat fram 162 olika uppslag. I företalet presen
teras en histeiriesyn som omfattar hela världen 
och försöker finna sambandet mellan historia 
och geografi. Målsättningen har varit att ge 
brukaren av atlasen information genom sam
spel mellan kartor, texter, kronologiska över
sikter och bilder. Huvudsyftet har varit att 
undvika eurocentrism som hittills känneteck
nat de historiska kartverken och i stället ge ett 
världsomspännande perspektiv mot bakgrun
den av biologisk och demografisk utveckling. 
Avsikten har varit att låta lokala episoder ur 
världshistorien växla med mera allmänt hållna 
avsnitt som riktar uppmärksamheten mot de 
överensstämmelser som ger världshistorien 
dess rytm. 

På företalet följer ett kapitel eim kartogra
fins historia författat av historikern Christan 
Jacob. Första kartavsnittet ger en grafisk 
skildring av människans biologiska och kultu
rella utveckling sedan tertiärtiden för ca 10 
miljoner år sedan. Sista avsnittet anknyter till 
det första och pekar mol framtiden och sekel
skiftet år 2000. Kartverket är aktuellt fram till 
den 21 november 1990 då dess tidsaxel avslu

tas med upphörandet av det kalla kriget och 
undertecknandet av ESK-avtalet. Häremellan 
finns 160 andra uppslag med fascinerande hi
storisk läsning med god kartografisk illustra
tion. Slutligen ett omfattande register. Vill 
man vara kritisk, och det bör man j u vara som 
recensent, kan man tycka att atlasen mera är 
en med kartor illustrerad textbok i historia än 
en atlas som svarar på våra föreställningar om 
hur en sådan skall se ut. Söker man bara kar
tor kan man reta sig på att man finner för få 
och för små sådana medan det finns ett över
flöd av s. k. box features, dvs. fristående ex-
kurser av olika slag. Dock tror jag ändå att 
Fornvännens läsare kommer att trivas med at
lasen och få svårt att lägga den åt sidan. Mer 
än hälften av dess innehåll gäller tidsmässigt 
vårt intresseområde. I programförklaringen 
säger sig redaktörerna som nämnts vilja und
vika europacentrism, dock kommer de inte 
ifrån att både redaktion och alla delförfattare 
är fransmän. Vad atlasen än är så är den en 
genuint fransk produkt med mönsterdrag som 
man känner igen från franska skolböcker. 
Detta är inte sagt ur negativ synvinkel, tvärt
om, fransmännen har en god tradition på det 
lexikala och kartografiska området. Det är 
trevligt att anmäla atlasen. Vad den slutligen 
går för kan nog endast avgöras efter en längre 
tids användning. 

fan Peder Lamm 

Marija Gimbutas, The Language of the Goddess. 
Thames and Hudson, Leindon 1989. 388 si
dor, 492 fig. + 24 pl. ISBN 0-500-01480-9. 

Marija Gimbutas är en av de mest omdiskute
rade arkeologerna i dag. Medan hon tidigare 
mest varit känd seim författare till översiktsar
beten som The Prehistory of Fastern Europé och 
The Bronze Age Cultures in Central and Eastern 
Europé har hon under de senaste åren blivit en 
centralfigur i debatten om det indoeuropeiska 
språkets ursprung. Hennes huvudsakliga in
tresse sedan 1970-talet har dock varit studier 
av de europeiska neolitiska kulturer som hon 
själv anser vara förindoeuropeiska. Detta har 
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resulterat i arbetet Goddesses and Gods of Old 
Europé (London 1982) och nu senast i The 
Language of the Goddess. 

I Goddesses and Gods . . . behandlade hon den 
starkt kvinnodominerade materiella kulturen i 
Sydösteuropa. Hon försökte visa att den rika 
figutinkulten avspeglade en religion som do
minerades av kvinnliga gudomligheter och ett 
matrifokalt, egalitärt och fredligt samhälle. 
Dessutom försökte hon i detalj placera in oli
ka typer av figuriner och symboler i detta 
religiösa sammanhang och hävdade bland an
nat att tre huvudsakliga gudinnetyper kan ur
skiljas i materialet. I Language of the Goddess 
går hon längre och försöker visa att denna 
religiösa föreställningsvärld och denna kultur 
existerade i hela Europa under neolitisk tid, 
med rötter i paleolitikum. Detta är tillräckligt 
för att göra 'The Language of the Goddess till ett 
mycket kontroversiellt arbete. Även om Gim
butas numera inte använder termen matriar-
kat för att beskriva denna kultur är hon utan 
tvekan den i dag mest framstående företräda
ren för Bachofens och Briffaults teori om en 
förhistorisk fas av kvinnodominerade samhäl
len. 

Men Gimbutas nöjer sig inte med dessa all
männa slutsatser. Hon går vidare och försö
ker utifrån en enastående, närmast encyklo-
pedisk, överblick över det arkeologiska mate
rialet, rekonstruera den religiösa symbolvärl
den utifrån det neolitiska materialet. Här blir 
arbetet än mer kontroversiellt, för rekon
struktionen är förvisso spekulativ. Men, och 
det är viktigt att hålla i minnet, det är inga fria 
fantasier utan spekulationerna har sin grund i 
en detaljkännedom av ett gigantiskt material. 
Hon diskuterar symbolers betydelse utifrån 
den kontext de funnits i genom årtusenden, 
geneim jämförelser mellan paleolitiskt, mesoli-
tiskt, neolitiskt eich kalkolitiskt material ända 
fram till bronsåldercivilisationen på minoiska 
Kreta. Det är fascinerande att till exempel 
studera kopplingen mellan V-symboler och få-
gelavbildningar från paleolitisk tid ända fram 
till minoiska Kreta. Zig-zag-tecken, M-tecken, 
meandrar, skålgropar, dubbla linjer, tredubb
la linjer m. m. och de sammanhang de ingår i 
behandlas också av Gimbutas. 

För den som inte har Gimbutas' överblick 

uppstår självfallet frågan om hennes urval 
verkligen är representativt. För det är genom 
denna typ av symboliska samband som Gimbu
tas knyter iheip hela Europa till en gemensam 
religiös—kulturell sfär. Genom exempelvis det 
återkommande sambandet mellan "fågelgu
dinnan" och V-tecken i delar av det neolitiska 
Europa kan paleolitiska fågelavbildningar 
med liknande tecken knytas till denna halv-
zoomorfa gudinnefigur. Konstruktionen av 
många megalitiska monument kan knytas till 
figurinkulten i Sydösteuropa och det egeiska 
området geneim bland annat de antropomorfa 
drag som ofta kan läsas ut i megalitmonumen-
tens yttre konturer. Och de antropomorfa av
bildningarna med starkt markerade ögon från 
det megalitiska området kan kopplas till den 
sydösteuropeiska "fågdgudinnan" genom lik
nande symboler: dubbla V-tecken, zig-zag-
mönster och parallella linjer. På så sätt kan 
det kärnennråde i det neolitiska Sydösteuropa 
och Västasien där den kvinnliga dominansen i 
det antropomorfa materialet är helt glasklar 
kopplas till övriga Europa, och till paleoliti
kum. Det hela är mycket skarpsinnigt och ofta 
övertygande, men ofta eickså mer tveksamt. 

Resultatet av analysen blir en värld där en 
kult av en gudinna, med en rad olika aspekter, 
dominerar. Hon är både livs- och dödsbringa-
re och reglerar naturens fruktbarhet. Gimbu
tas avvisar beteckningar som "den stora mo
dern" eftersom de reducerar gudinnans funk
tioner. Hon var inte en "modergudinna" d ie r 
"fruktbarhetsgudinna" utan "den stora gu
dinnan" som låg bakom alla livsprocesser i ett 
cykliskt universum. Under henne finns manli
ga gudar, som dock har en klart perifer bety
delse. Den neolitiska världsbilden manifes
terar sig också i en rik symbolvärld, där de 
olika symbolerna inte är slumpvist förekeim-
mande utan alla har sin bestämda plats i ett 
komplext betydelsesystem. 

Gimbutas' mer ingående rekonstruktioner 
kan vara sanna; de kan vara falska. De är 
omöjliga att bevisa (eller motbevisa), men de 
är ändå stimulerande och ställer väsentliga 
frågor. Gimbutas' symbeiltolkning förefaller 
mig dock vara allt fiir endimensionell - varje 
symbol verkar alltid ha endast en betydelse 
och verkar ofta vara alltför entydig. Det hela 
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påminner litet om den fixa symbeilläran i vissa 
typer av psykoanalytisk drömtolkning. 

Mer övertygande är Gimbutas' övergripan
de beskrivning av en kvinnodominerad religi
on och kultur. Åtminstone vad gäller Sydöst
europa och Västasien går det atl hitta starka 
argument för Gimbutas' uppfattning. Gimbu
tas har självfallet angripits för atl kvinnodomi
nerade samhällen inte finns beskrivna någon
stans i det etnografiska materialet (se exem
pelvis Brian Haydens inlägg i Bonanno (ed.) 
Archaeology and Fertility Cult in the ancient Med
iterranean, Amsterdam 1986). Det är en ankla
gelse som ofta brukar riktas mot varje hypotes 
om att det någonsin någonstans funniis kvin
nodominerade samhällen, med det är knap
past seriöst. För det första är påståendet i sig 
tveksamt och för det andra kommer den över
väldigande majoriteten av etnografiska iakt
tagelser från de senaste 150 åren, dvs. prak
tiskt taget alltid från kulturer som i århundra
den, i många fall årtusenden, haft (ofta myc
ket förödande) kontakter med patriarkala, 
stratifierade samhällen. Gimbutas' frihet från 
den typen av ytliga etnografiska jämförelser 
är i själva verket en av hennes största förtjäns
ter. 

Däremot kan det vara värt att än en gång 
betona att Gimbutas huvudsakliga material 
kommer från Sydösteuropa, där argumenten 
för en kvinnodominerad religion är mest enty
diga. Det är svårare att hitta entydiga tecken 
på en kvinnodominerad kult från resten av 
Europa. För de megalitiska områdena hänger 
teorin dock inte enbart på antagandet att me
galitmonumenten i sig är avbildningar av gu
dinnan. De flesta statymenhirer i anslutning 
till megalitgravar verkar också föreställa kvin
nor, liksom de flesta antropomorfa avbild
ningar på själva gravarna. Beläggen är dock 
långtifrån lika övertygande som i Sydösteuro
pa. Betydligt svårare blir det dock att påvisa 
existensen av en gudinnekult hos de neolitiska 
fångstkulturerna i Nordeuropa (som Gimbu
tas i stort sett förbigår med tystnad i detta 
arbete). Här måste det dock påpekas att arke
ologiska tecken på en kvinnodominerad kull 
inte är de enda argument som existerar för ett 
neolitiskt matrifokalt Europa. (Se t. ex. Gim
butas, The Social Structure of Old Europé, 

Journal of Indoeuropean Studies, vol. 17, nr 
3-4 , 1989, s. 197ff.) 

Några ord skall sägas om Gimbutas' meto
dologi i iivrigt. Hennes utgångspunkt är de 
inre symbeiliska sammanhang som kan upptäc
kas i en ikonografisk analys av figuriner och 
andra kultiska föremål. Det är utifrån dessa 
sammanhang (och inte utifrån sentida 
etnografiska paralleller, eller spekulationer 
om effekterna av befolkningstillväxt eller 
miljöförändi ingår) som hennes teori växer 
fram. I detta arbete har hon steir nytta av sina 
djupa religionshistoriska och etnografiska 
kunskaper. De etnografiska iakttagelser som 
hon utnyttjar används inte till att försöka me
kaniskt överföra samhällsstrukturer från sen
tida hackjendbrukande kulturer från olika 
delar av världen på det neolitiska Europa. I 
stället använder hon sig av europeiskt etno
grafiskt material för att spåra kvarlevor från 
senare dagar av den religiösa föreställnings
värld som hem funnit i det arkeologiska mate
rialet. Denna metodologi är på många sätt 
sympatisk, i en tid då mekaniska "elnoarkeo-
logiska", demografiska och ekologiska ut
gångspunkter dominerar stora delar av arkeo
login. Arkeologens första utgångspunkt måste 
vara en respekt för den konkreta kulturen, 
och en insikt om att i en värld som helt domi
nerades av jagar-, samlar- och backjordbruks-
kulturer dessa inte nödvändigtvis utvecklade 
samma religiösa, politiska och sociala struktu
rer (eller samma strategier för att bemöta de
mografiska och ekologiska förändringar) som 
sina marginaliserade motsvarigheter tusentals 
år senare. 

The Language of the Goddess är ett fascine
rande verk av en stor arkeolog. Det ställer 
väsentliga frågor om vårt gemensamma kul
turarv. Det kan rekommenderas för dem som 
vill ta del av en utmanande men väl under
byggd alternativ infallsvinkel på den europeis
ka förhistorien. 

Erik Rodenborg 
Emmylundsvägen 1/119 

S-l71 60 Solna 
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The Harbours of Caesarea maritima. Results of the 
Caesarea Ancient Harbour Exeavation Project 
1980—85. General editor John Peter Olesen, 
Vol. I: 1-2. The Site and the Excavations. 
BAR Int. Ser. 491 , 1989. 517 sid. ISBN 0-
86054-628-4. Pris £33.00. 

Längs det nuvarande Israel löper Medelhavets 
kust i stort sett obruten av flodmynningar, 
vikar och bukter som kunde göra tjänst som 
lämpliga naturhamnar. Endast några få ställen 
kan med hjälp av omfattande piranläggningar 
byggas ut till skyddade ankarplatser och ham
nar. Ett av dessa ställen är Caesarea. Hamn
arkeologien i Medelhavet har nu genom dessa 
publikationer om Caesarea fått en modell för 
studiet av sådana antika hamnar. Caesarea är 
en av de största anläggningarna och vittnar 
om lösningar med antik teknoleigi på åtskilliga 
problem i konstruktionen av vågbrytare. I fle
ra fall är de av allmänt intresse. Den marina 
arkeologien i Israel påbörjade redan tidigt så
dana undersökningar under ledning av Elisha 
Linder, Haifa, numera professor, som även 
skrivit ett förord till det föreliggande verket. 
De viktigaste av dessa undersökningar har 
gällt ett par hamnar som är äldre än Caesarea, 
nämligen Akka, Athlit och Dor. Från Athlit 
härrör för övrigt det unika fyndet av en komp
lett ramm (lat. rastrum) av brons av den klassis
ka modell som finns avbildad på reliefer. Även 
andra fynd har kunnat visa på den koncentre
rade potential som just hamnarna besitter för 
materiell belysning av antik sjöfart och han
del. Den antika hamnarkeologien har visserli
gen kunnat följas i ett antal uppsatser i marin
arkeologiska och andra fora, inte minst Inter
national foumal of Nautical Archaeology (det 
finns även en skissartad bibliografiskt grun
dad redovisning av detta utförd av underteck
nad i Meddelanden från Marinarkeologiska Säll
skapet 3 - 4 / 8 7 och 1/88). En uppsats av David 
J. Blackman sammanfattade resultaten 1982 i 
IJNA, Vol. 11, Ancient harbours in the Mediter
ranean, uppdelad i två delar. Men de större 
materialpublikationerna är få. Det är således 
ytterst tillfredsställande att en så betydande, 
om än kortlivad, företeelse som Caesarea ma
ritima ägnas en grundlig redovisning. Förut
om de utkomna och här anmälda två volymer

na i del I aviseras även del II med titeln The 
Finds and the Ship för 1989, vidare del III, The 
History of lhe Harbours och del IV, The Origins 
and Development of the Harbours. 

Sedan 1979-80 har projektet CAHEP (ut
tytt: Caesarea Ancient Harbour Exeavation 
Project) pågått under ledning av Avner Raban 
med nära bistånd av Robert L. Hohlfelder, 
John P. Olesen och Robert L. Vann, alla klas
siska arkeologer. En mängd frivilliga dykare 
och studenter i arkeologi har här skolats i 
undervattensarkeologi. En viktig föregångare 
vars förtjänster sympatiskt tecknats i publika
tionen var pionjären i undervattenstekneilogi 
Edwin A. Link, som bl. a. gjorde viktiga bidrag 
till tekniska lösningar på området. Link arbe
tade så tidigt som i mitten av 1950-talet med 
den sjunkna 1600-talsstaden Port Royal på 
Jamaica och redan 1960 med Caesarea i Isra
el. En av de nu klassiska vordna flygbilderna 
av en antik hamn med de sjunkna halvmånfor
made pirarna i det av George F. Bass utgivna 
samlingsverket Sjöfartens historia baserad på 
undervattensarkeologi (på engelska och svenska 
samma år, 1974) visar just Caesarea med 
Links fartyg Sea Diver. De betydande kon
struktionerna vid Caesarea har alltså varit 
kända länge, men det har också stått klart, att 
en undersökning av detta väldiga komplex 
med dess delvis totalt omstrukturerade läm
ningar skulle kräva ett större projekt och där
till en medveten satsning på väl utvalda områ
den. Detta har således skett genom CAHEP. 
Även med denna målsättning har dock inte 
alla gåtor slutgiltigt kunnat lösas. 

Hamnen i Caesarea maritima är nästan ute
slutande liktydig med kung Herodes .storstila
de anläggning ca 30-20 f. Kr. Med tanke på 
storleken kan man ifrågasätta, om planen var 
ett utslag av personligt storhetsvansinne, me-
galomani, eller om det funnits mera realistiska 
och handelsbaserade ambitioner som att för
söka kanalisera t. ex. Indienhandeln till ro
marriket över en ny storhamn. Den judiske 
historieskrivaren Flavius Josephus beskriver 
hur Caesarea (Sebastos) på endast tolv år 
byggts ut till en hamn, större än Pireus, med 
flera sekundära, mindre ankarplatser inom 
sig. Eftersom byggnadsmaterialet inte fanns i 
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närheten måste Herodes importera det ut
ifrån, vilket gjorde prestationen än mer impo
nerande. Josephus påstår även att stenblock 
fraktats ut på 20 famnars (ca 37 m) djup för 
att utgöra basen för vågbrytarna. Den kungli
ga hamnstaden Sebastos hade också förskö
nats med monumentalbyggnader i marmor, 
ett stort tempel, cirkus, amfiteater och teater. 
Dessa kan samtliga beläggas i kvarstående läm
ningar, amfiteatern är t .ex. helt återupp
byggd för den moderna turismen. 

Josephus' skildring har säkerligen över
drivits, möjligen mest av lokalpatriotiska skäl. 
Till exempel är jämförelsen med Pireus myc
ket tvivelaktig, även på Josephus ' tid. Det vat
tendjup, som Josephus anger för vågbrytarnas 
uppbyggnad har vidare knappast någon mot
svarighet i Caesarea maritima, men däremot 
kan hans uppgift åtminstone exemplifieras 
med förhållandena vid en annan och mycket 
tidigare antik hamn, nämligen tyrannen Po-
lykrates' på Samos (ca 530 f. Kr.). Det är dock 
litet besvärande, att djupkurvorna i området 
så lapidariskt illustrerats i denna publikation 
om Caesarea. Emellertid är det uppenbart , att 
vattendjupet här sällan uppgår till mera än 
10 m. 

Efter Herodes ' tid är det troligt att under
hållet av hamnen förfallit, bl. a. under krigs
perioder som Bar Kochbas kända uppror 
(före 135 e.Kr.). Handelsnäringarna tycks 
dock ha fortgått i stort sett oförminskade i 
själva staden. Den nämns i denna egenskap 
som hamnstad ännu ca 500 e.Kr., men det 
påpekas också, att fartygen blir vrak i hamnen 
eftersom pirarna inte fungerar. Fynd av vrak
delar, last och ballaststen vid resterna av våg
brytarna bekräftar detta. 

Undersökningarna har bedrivits tvärveten
skapligt med en stark bas i tidigare israeliska 
undersökningar i .strandzonens kustlinjeför
ändringar, i geologi och tektonik. Att hamnen 
sjunkit och konstruktionsförloppen blivit så 
svåra att återskapa beror på flera naturfakto
rer. Visserligen har strandlinjen generellt 
bara sjunkit omkring 0,3 m från hellenistisk 
tid till nutid, vilket visas av gamla lager av 
marina inkrusteringar. Men i centrala avsnitt 
av hamnen går även en betydande förkast-
ningslinje i dagen, efter vilken tektoniken för

stört och omflyttat strukturerna. För övrigt 
kan det finnas ytterligare en förkastningslinje 
i området. På vissa ställen uppgår landsänk
ningen till över 5 m. 

Hamnen i Caesarea har dock en längre hi
storia än Herodes ' tid. Avgränsningen mot 
äldre och yngre skeden har varit ett viktigt mål 
med undersökningen. Inga data tycks tyda på 
ett tidigare väntat inflytande från de fria feni-
ciska städerna i området. Men i hellenistisk tid 
uppstår på platsen hamnstaden Stratons Tom 
(Stratonos Pyrgos). De förherodianska fynden 
tycks koncentrera sig norr om korstågstidens 
Caesarea, vilket även inbegriper vissa möjliga 
rester av hamnanläggningar. Korsfararnas in
sats efter år 1200 innebär också en viss åter
ställning av hamnbassängen, med användning 
av material från ännu kvarstående romerska 
monumentalbyggnader, bl. a. byggs en min
dre pir av kolonner. 

De stora vågbrytarna i Herodes ' Sebastos 
byggdes ut på én bas av stora träformar som 
göts fulla med en blandning av vulkanisk aska 
och kalksten. Om förloppet är ännu föga 
känt. Eventuellt kan massan först ha varit fly
tande och formarna ha bogserats med stoffet i 
detta tillstånd. En annan teori förutsätter, att 
formarna först förankrades på plats och 
massan hälldes i eich konsoliderades, så att 
den sänkte hela formen till botten. I varje fall 
är det tydligt, att man behärskat tekniken med 
gjutning under vatten. Även träet i formarna 
är delvis väl bevarat. Josephus ' uppgift, att 
byggnadsmaterialet kommit utifrån kan tydli
gen bekräftas. Den vulkaniska askan eller tuf
fen har keimmit från Italien och likaså timret 
för de stora formarna. Ett massivt byggt 
skeppsvrak seim påträffats i en tänkbar inter
mediär hamnplats norr om Herodes ' hamn 
kan kanske vara en rest av de farkoster som 
svarade för de långväga transpeirterna. Å and
ra sidan kan skeppets konstruktion även anty
da trafik med läktare från uppankrade fartyg 
på en öppen redd. 

Detta är ett i området mycket riskabelt till
vägagångssätt. Ändå har det gammal hävd. 
Genom århundradena är det känt hur hela 
flottor har skingrats och förstörts vid den 
öppna kusten från Egypten till Fenicien. Inte 
minst korsfarartiden ger många exempel. 
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Men problemen är svårlösta och samma miss
tag eller chansning har upprepats gång på 
gång. Kanske fick man acceptera vissa offer 
för att uppnå den effekt som eftersträvades 
genom tillskapandet av Caesareas artificiella 
hamnbassänger. Josephus betonar också att 
Herodes inte skydde stora finansiella utlägg 
på projektet. 

Den utbyggda Sebastos' emporion eller fri
hamn var en imponerande anläggning. I re
konstruktionen har man räknat med att den 
yttre bassängen, skyddad av de väldiga pilar
na, upptog en vattenyta av 200 000 m2 med 
600 m kajplatser och den inre blott ca 5 000 
m med 250 m kaj. För att underlätta lastning
en hade en lång rad tunnvalvsförsedda maga
sin (horrea) byggts direkt vid kajerna och på 
vågbrytarna med mynningarna vända direkt 
mot fartygen. Men å andra sidan tycks för 
närvarande vattendjupet på få ställen ha över
skridit 2—3 m, vilket är något förvånande. Vid 
inloppet stod ett stort fyr- eich vakttorn kallat 
Drusion. Denna placering har motsvarigheter i 
ett otal romerska hamnar, såväl små som sto
ra. Det andra markanta tornet hyste sannolikt 
hamnlots, tull och kunglig administration. Ut
grävarna tycker sig också i materialet urskilja 
en eventuell administrativ skiljelinje mellan 
det urbana Caesarea och den kungliga anlägg
ningen. 

En hamn tycks även ha funnits söder om 
piranläggningarna, visserligen med otillfreds
ställande skydd mot vinden, men här gav ändå 
samma tunnvalvsförsedda magasin syn för 
sägen. Kanske utlastning här ändå skett med 
läktare eller pråmar? Möjligen frekventerades 
denna hamn av den mindre sjötrafik som ville 
undvika tull och andra hamnavgifter i den 
kungliga anläggningen. 

Publikationen Caesarea maritima del I är 
försedd med en god bibliografi och även rikt 
(måhända rentav pretentiöst slösande rikt) il
lustrerad, som synes av att detta upptar s. 
325—517 med planscher i vol 2. I slutet finns 
ett par fantasirekonstruktiemer, som inte di
rekt minskar värdet efter alla genomlidna de
taljer. Det är den sammanfattande diskussio
nen i denna del, s. 271-296, som är grunden 
för de allmänna upplysningar om resultaten 
som givits i denna recension. De viktigaste 

analyserande texterna väntas i de följande de
larna. 

Christer Westerdahl 
Inst. for förhistorisk og klassisk arkaeologi 

Köbenhavns universitet 
DK-1467 Köbenhavn K 

Tore Wretö, Ydrekungen. En bok om Leonard 
Fredrik Rääf. Hedemora 1990. 352 s. ISBN 
91-7844-1609. 

Leonard Fredrik Rääf i Småland (1786-1872) 
tillhörde den krets fornvänner med förank
ring i Götiska förbundet seim under 1800-
talets första hälft bland mycket annat lade 
grunden till vad som i dag kallas kulturmin
nesvården. Redan 1814, 28 år gammal, publi
cerade han en uppsats i förbundets berömda 
tidskrift Iduna, "Tankar om sättet att uppsöka 
och wårda Fäderneslandets Fornlemningar", 
som pläderar för ett effektivt fornminnes-
skydd: det gamla Antikvitetskollegium skulle 
återupprättas som central myndighet för ri
kets fornminnesvård. Tanken förverkligades 
på sätt och vis fjorton år senare genom 1828 
års foraminnesförordning. Riksantikvarien 
fick då det verkställande ansvaret för skyddet 
av våra fornlämningar, och därmed utstaka
des färdriktningen för utvecklingen till dagens 
stora verk. Rääf verkade också 1828 men den
na gång mera i bakgrunden. 

Rääf är emellertid i många fler avseenden 
en intressant gestalt i vår kulturhistoria. Han 
har väl i första hand gått till eftervärlden som 
ultrakonservativ rikspolitiker, kanske också 
som kraftfull bygdehövding i sin östgötanejd, 
men därtill var han en grundlärd lantjunkare, 
som förenade stark forntidsentusiasm med i 
sammanhanget oväntad akribi. Mest känd har 
Rääf likväl blivit som inkarnationen av udda 
stoc kkonservatism, den där blankt avvisar alla 
senare tiders påfund, det må vara ångbåtar 
eller folkskolor — men det är något av en 
vrångbild, i alla fall långt från hela sanningen. 
Rääf var betydligt mindre helgjuten och kon
sekvent än vad man föreställer sig. Det fram
går klart av en nyutkommen biografi av litte
raturhistorikern Tore Wretö, som bär den ta-
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lande titeln Ydrekungen. (Själv skulle nog Rääf 
ha föredragit att bli kallad Ydredrotten.) 

Rääf blev uppenbart starkt präglad av sin 
barn- och ungdomsmiljö. Fadern, lagmannen 
i Kinda och Ydre häraders domsaga Leonard 
Hindric Rääf, intog en helt dominerande ställ
ning i sin bygd, liknande den som sonen små
ningom skulle få. Han var övertygad gustavi-
an, ett förhållande som inte hade försvårat 
hans karriär, och till sonen lämnade han i arv 
en stark övertygelse om det gustavianska stats
skickets förträfflighet, j a överlägsenhet, en 
övertygelse som visade sig redan 1809 och 
som befästes under åren. 

Tidigt blev Rääf också naturvän, inte helt 
ovanligt för den generation som han tillhörde. 
Under studieåren i Uppsala 1802-1805 mötte 
Rääf den tyska romantiska idealismen; i hans 
vänkrets ingick både P. D. A. Atterbom och 
Lorenzo Hammarsköld. Mot det svärmiska, 
känslosvallande i förromantiken värjde han 
sig, men desto mer tilltalades han av det histo-
ricerande draget, den nyvaknade uppskatt
ningen av medeltiden och det återuppväckta 
intresset för den nordiska forntiden. Roman
tikens föreställning att forna tiders människor 
stod närmare det sanna och ursprungliga, 
kom att ingå som ett slags teoretisk överbygg
nad i hans politiska och lärda gärning. Samti
digt hade han kvar bindningar i 1700-talets 
rationalism. 

Redan vid omkring tjugu års ålder började 
Rääf excerpera handlingar rörande Östergöt
land, och sedan fortsatte han under nära nog 
hela sitt liv att samla uppgifter ur arkiven. 
Han kom snart att komplettera de skriftliga 
källorna med egna uppteckningar av folkvi
sor, ordspråk, besvärjelser och annat som han 
kunde få höra av de ofta gamla traditionsbära
re — mestadels gummor — som han sökte upp. 
Bakom intresset för den folkliga traditionen 
låg romantikens historiesyn, som i den såg 
bryggan till den ofördärvade forntiden. På så 
sätt kunde Rääf verksamt bidraga till Afzelius' 
feilkvisesamling - något som ej framkommer i 
förordet — och senare till Arfwidsons samling, 
där hans bidrag får varmt erkännade. 

Småningom flyttades Rääfs huvudintresse 
till meddtidsdiplomatiken, där han blev en av 
initiativtagarna till Diplomatarium Suecanum, 

vars arbetsplan han var med om att utforma. 
Rääfs stora kunskaper på området gjorde ho
nom till en ovärderlig medarbetare, men trots 
detta kom det snart till en brytning med 
huvudredaktören, riksantikvarien och riksar-
kivarien J. G. Liljegren, en mer hänförd än 
insiktsfull fomvän. Samarbetet avbröts, och 
Rääf ersattes av en ung präst och amatörar-
keolog, N. J. Ekdahl. I fortsättningen kom 
han att bevaka arbetet på avstånd. 

Rääf verkade även som arkeolog. I sin kor
respondens omtalar han ibland gravundersök
ningar, och den institution som med tiden 
kom att kallas Statens historiska museum fick 
vid olika tillfällen fynd av honom, egna eller 
inköpta. Han har dock inte, såvitt bekant, re-
dogjort utförligare för någon av sina arkeolo
giska undersökningar med undantag för de 
arbeten han utförde i Alvastra kloster 
1827-1829. Orsaken till att Rääf rapportera
de denna undersökning - som till hans för
tjusning gav fyndet av Ulf Gudmarssons grav
sten - var, att den gjordes på officiellt upp
drag och för statsmedel. Att han icke saknade 
metodisk medvetenhet också som arkeeilog, 
framgår dock av det anmärkningsvärda brev 
1846, vari han försökte avråda B. E. Hilde
brand från den planerade undersökningen av 
Odins hög i Gamla Uppsala. Rääf menade, att 
galleriet inte var nog för en ordentlig under
sökning; en sådan fordrade att hela högen 
avlägsnades "genom lodräta avskärningar, 
från ena kanten till den andra, från ytan till 
uråldriga grunden", varvid varje jordklimp 
måste granskas. 

I sina lärda mödor var Rääf — såsom Wretö 
betonar — originell, på många sätt en före
gångsman. Inom folkminnesforskningen an
ses han vara pionjär för fältstudier. Även som 
uigivare av medeltida handlingar stod han sä 
gott som ensam bland de samtida genom sina 
höga krav på akribi. I detta avseende anknyter 
Rääf mer till 1700-talstraditionen, vilket 
Wretö också framhåller men som kanske ändå 
kommer något i bakgrunden. När det gäller 
Rääfs källpublikatiemer, kan man peka på ar
vet från hans lärare i Uppsala, historieprofes
sorn E. M. Fant; ett annat namn i samma 
kritiska tradition är Jonas Hallenberg, som 
Wretö ej nämner. 
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Rääf var en mångsidig forskare. Hans be
härskning av områden, som i dag uppfattas 
som skilda vetenskaper med egna metoder, 
var i och för sig ej ovanlig; i denna tidskrift 
räcker det med att erinra om den visserligen 
flera år yngre B. E. Hildebrand. Wretö beto
nar, att mångsidigheten även hade en teeire-
tisk grund i elen romantiska kunskapsuppfatt
ningen, som såg de olika vetenskapsgrenarna 
som delar av samma organiska helhet. Rääf 
hade — med en nu vanlig term - en heilislisk 
vetenskapssvu. 

Ett särskilt kapitel ägnar Wi e-iö beskrivning
en över Ydre härad, Rääfs storverk och synte
sen av hans förskargärning. Wretö fogar in 
det i traditionen av dokumentära topografiska 
beskrivningar mod roller hos Schefferus, Lin
né och dennes lärjungar. Rääf var 70 år gam
mal, när den första delen utkom, och den sista 
elden publicerades postumt 1875. Arbetet är 
märkligt, inte minst geneim den klara åtskillna
den mellan objektiv faktaredovisning och en 
starkt egen tolkning. Det är betecknande, att 
Hans Forssell trots Rääfs ibland underliga 
slutsatser kunde uppskatta Ydre-beskrivning-
en. 

Sitt eftennäle till trots var Rääf icke den 
som avvisade fördelarna i den tekniska utveck
lingen — när han såg dem. Han kenn ganska 
snabbt att uppskatta den ökade bekvämlighet, 
som ångbåten erbjöd i jämförelse med skjuls
kärran på färden mellan Linköping och Stock
holm. Hans beryktade reservation 1848 mot 
anslag för järnvägen mellan Köping och Hult 
följdes inte av ett totalt avvisande mot 
järnvägsbyggnader framdeles; tvärtom intres
serade han sig fiir debatten om dragningen av 
det statliga järnvägsnätet, även om hans argu
mentation fcir den småningom beslutade 
sträckningen av sydöstra stambanan inte är så 
märklig, som Wretö låter skymta. Lika motsä
gelsefull var den gamle kammarjunkaren i frå
ga om folkskolorna, institutioner som kunde 
fostra blott halvbildadc män, snara till missnö
je med den givna ordningen efter läsning av 
den liberala pressen. Rääf tycks dock ha 
grundlagt sin åsikt efter att på 1820-talet ha 
gjort bekantskap med växdundervisningssys-
temet, som då var populärt i de lägre skolor
na; metoden väckte ju snart kritik eickså bland 

pedagogiska reformvänner. Samtidigt med att 
han vände sig mot den allmänna folkskolan, 
stödde han deick skolor för allmogens barn i 
sin hemtrakt. 

När Rääf lades till ro i sin hög, hade han 
levat ett liv med många prövningar, inte minst 
i förhållandet till de närmast anhöriga. Själv 
tycks han me-el liden ha utvecklat en allt stiirre 
egocentricitet, som bl. a. yttrade sig i stora 
fordringar på barnen; en av sönerna kunde 
gifta sig först efter faderns död. Men han 
kunde också vara en spirituell kavaljer. 

Wretös arbete är välskrivet och ger många 
nyanserade aspekter på en personlighet, som 
närmast inbjuder till karikatyr - vilket den 
biografiska traditionen inte underlåtit att hör
samma. Författarens sympati för den originel
le kammarjunkaren är påtaglig och har må
hända understundom förlett honom till att 
finna framsynta drag, där det kanske mer är 
fråga om en inte helt ovanlig samtidskritik. 
Det kan t. ex. gälla Rääfs klagan över sjösänk
ningar eller kalhyggen. Likaså var Rääf inte 
alltid riktigt så medveten om den framtida 
historieskrivningens behov, som Wretö me
nar; när Rääf t.ex. genomgick Jacob Adler
beths kvarlåtenskap, förstörde han stiirre de
len av dennes intressanta dagbok liksom en 
mängd brev, som tycks ha ron hc-foicliings-
ärenden och annat (Adlerbeth hade en infly
telserik ställning i Kungl. Maj:ts kansli) men 
som Rääf tycks ha funnit alltför futtiga att 
bevara till eftervärlden. Det förefaller också, 
som om man hade ganska låga anspråk på 
radikalism, då man betecknar den unge Rääf 
som kulturradikal; däremot framgår det myc
ket riktigt av författarens skildring, att Rääf 
var en radikal individualist. Likaså kan man 
kanske undra någeit över att Wretö så lätt 
accepterar Rääfs försvar för sin fader mot 
anklagelser fiir vald, särskilt senn det svenska 
rättsväsendet knappast hade någon glanspe
riod under det gustavianska enväldet. Detta är 
emellertid några små randanmärkningar mot 
en i högsta grad läsvärd skildring av en egen
artad gestall i den svenska kultur- och lär
domshistorien. 

Stefan Östergren 
ATA, Riksantikvarieämbetet och 

statens historiska museer 
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Kerstin Lagler, Sörup II und Siidensee. Zwei 
eiscnzeitliche Urnenfriedhöfe in Ängeln. Offa-
Biicher, 68. Neumunster 1989. ISBN 3-529-
01168-1. Pris DM 120.-

Sörup II und Siidensee av Kerstin Lagler ingår i 
Offa-Biichers underserie "Urnenfriedhöfe 
Schleswig-Holsteins", skapad 1968 för att 
möjliggöra publicering och analys av de bety
delsefulla gravfältsundersökningar som ut
förts i området. Avsikten är atl forma en bred 
bas för fortsatta arbeten kring bl. a. kronolo
giska förhållanden, bebyggelseutveckling och 
-struktur, social och ekonomisk stratifiering 
under tidsavsnittet yngre bronsålder fram lill 
och med folkvandringstid, den tid gravfalten 
omspänner. 

De två gravfält föreliggande studie behand
lar undersöktes under slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet, det ena (Sörup II) till 
följd av delvis påbörjad exploatering, det and
ra för att förhindra ytterligare skador geneim 
jordbruksarbete. 

På Sörup II undersöktes sammanlagt 181 
gravar. Då gravfältet före undersökningen 
åsamkats skador i samband med byggnation 
räknar dock förf. med att det ursprungliga 
antalet gravar varit högre, omkring 200 styc
ken. Det rör sig uteslutande om brandgravar i 
urnor under i huvudsak flat mark och så pass 
många som två tredjedelar av gravarna inne
höll gravgeids i form av bl. a. fibulor (varannan 
fyndgrav hade sådana), nålar, smycken och 
verktyg. Gravgodset präglades generellt av 
stor variation och det kunde ibland t. o. m. 
vara rikligt och av hög kvalitet. Exempel på 
sådana kombinationer är de tre gravar som 
innehöll berlocker, i ett fall kombinerad med 
såväl guldpärlor som en guldkedja. Sistnämn
da grav uppfyller nästan kriterierna för en 
Liibsowgrav ocb vittnar om en social stratifi
ering i materialet. Intressant med de tre ber-
lockema är att två av dem bär i det närmaste 
identisk dekor, och förf. vill se dem som 
sprungna ur en och samma verkstad, en tanke 
som känns mycket frestande att acceptera spe
ciellt som de två berlockerna är helt unika i 
det nordgermanska materialet så vitt jag kan 
överblicka det. 

Huvuddelen av bearbetningen av gravmate

rialet ägnas åt en detaljerad föremålsanalys 
där tyngdpunkten läggs vid föremålens krono
logiska och till viss del typologiska status. I 
mindre utsträckning diskuteras även t. ex. re
parationsspår på fibulor, nedläggandet av tra
siga eller fullständigt rampemerade objekt, 
men tyvärr träder dessa i mitt tycke intressan
ta sidospår tillbaka för den traditionella, kro
nologiskt och typologiskt inriktade diskussio
nen. 

Utifrån såväl gravgods som osteologiska 
analyser kan en klart uttalad dominans av 
gravsatta kvinnor konstateras på Sörup II, 
och förf. anser det berättigat att klassificera 
gravfältet som ett "kvinnogravfält", en före
teelse som har motsvarighet redan tidigare i 
området. Dessa "kvinnogravfält" domineras 
av kvinnogravar, men inslag av mansgravar 
finns. 

Motsatsen till "kvinnogravfälten" represen
teras av Siidensee, det andra gravfält studien 
innefattar. På detta gravfält dominerar mans-
gravar och bl. a. finns etl flertal vapengravar. 
Kvalitets- och kvantitetsmässigt är Siidensee 
dock Sörup II underlägset och antalet fynd-
gravar är t. ex. avsevärt mindre och gravgod
set mindre differentierat. 

Kronologiskt sett omspänner Sörup II peri
oderna förromersk och äldre romersk järnål
der med endast marginella inslag från yngre 
romersk tid (Cl) medan Siidensee anlagts un
der äldre romersk järnålder och var i bruk in i 
folkvandringstid. Redan de kronologiska för
hållandena medför, att jämförande analyser 
mellan de två gravfalten försvåras och enligt 
min mening blir svårigheterna i det närmaste 
oöverstigliga då det rör sig om två så segrege-
rade gravfält. Förf. är medveten om de källkri
tiska aspekter som kan läggas på materialet, 
men diskuterar i en komparativ analys bl. a. 
social struktur. Man måste dock ställa sig frå
gan, om detta verkligen är meningsfullt. Grav
fälten är tidsmässigt parallella endast under ca 
200 år och ger av allt atl döma under denna 
tidsperieid inte en representativ bild av befolk
ningssammansättningen i den bakomliggande 
populationen utan ett urval ur denna. Det 
hade onekligen varit bättre för resultatet om 
man valt att analysera två, såväl kronologiskt 
som "funktionellt" jämbördiga objekt. Då 

Fornvännen 87 (1992) 



Recensioner 71 

hade kanske analyserna kunnat göras mer om- man även lätt sätta sig in i gravfältsstruktur, 
fattande och blivit bättre förankrade i källma- fyndfördelningar etc. 
terialet. 

Publikationen fyller emellertid mycket väl Kent Andersson 
sitt syfte och genom den katalog och de plan- Inst. för arkeologi 
scher som avslutar framställningen är det lätt Gustavianum 
att få en snabb överblick över inventarier etc. S-753 10 Uppsala 
Genom de välgjorda utbredningskartorna kan 
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Nils-Gustaf Gejvall, »In på bara benen» — en 
skelettforskare.s minnen. Förslöv 1991, 170 sid. 
ISBN 91-630-0367-8. Pris 2 1 0 : - . 

En märklig pionjärverksamhet slutade i mars 
1991 då professor Nils-Gustaf Gejvall gick 
bort. Under mer än femtio år hade han, inte 
sällan under motstånd och oförståelse, ar
betat upp sin vetenskap osteologin - benforsk
ningen. Till slut räknades han som en av de 
främsta i världen då det gällde att få fram 
information ur benrester av människa och 
djur. Han hade också grundat Ossa, den le
dande skriftserien inom benforskningen (jfr 
B. Stjernquists minnesteckning i detta häfte 
av Fornvännen). Gejvall citerade gärna det 
romerska talesättet »Sero venientibus ossa» 
dvs. benen åt dem som kommer sent, en tråkig 
följd av att inte passa måltiden. Skelett
forskarna känner däremot entusiasm infor 
»bara benen». En gång var det vanligt, då man 
frågade arkeologer i fält vad de funnit, att 
svaret blev: »just inget intressant, bara ben». 
Så låter det inte numera. Det finns flera högt 
kvalificerade osteologer, som intimt samarbe
tar med arkeologer eich vetenskapligt bearbe
tar det påträffade benmaterialet. Ämnet stu
deras vid Stockholms universitets osteologiska 
laboratorium i Ulriksdals slottsstall. Laborato
riet kunde inrättas, i första hand på grund av 
kung Gustaf VI Adolfs intresse för saken och 
genom betydande anslag från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Det starka initiativet 
kom från Gejvall. 

»Mors magister vitae» — döden undervisar 
livet är ett annat latinskt citat, känt från anato
miska institutiemen vid Lunds universitet, i 
vars sigill man ser en ung medicinare knäböja 
framför ett människoskelett. Genom osteolo
gin lyfts, som Gejvall har uttryckt saken »en 
flik av del oändliga fält av insikt i vår forntida 
kultur, dess folk, dess husdjur, jakt och fiske 
och därmed miljö och dess förändringar, sjuk

dom och mycket annat, som studiet av våra 
massor av bensamlingar erbjuder». 

Gejvall började på 1930-talet sin vetenskap
liga bana som elev till professor Bertil 
Hanström i Lund med feirskningsobjektet 
honungsbiets hjärna, ett område som många 
år senare ledde till nobelpris för fysiologen 
Karl von Frisch. Ett besök i hemstaden Kal
mar blev emellertid livsavgörande för Gejvall. 
Han betraktade muddringen i den torrlagda 
slottsfjärden. Ur leran stack upp mängder av 
ben och måltidsrester, som kastats bort under 
århundradenas lopp. Ledaren för slotts
arbetena, sedermera riksantikvarien Martin 
Olsson, tillät den unge studenten att ta med 
sig några ben till Lund för närmare under
sökning vid Zoologiska institutionen. Där 
väckte benbitarna sensation. Gejvall hade fun
nit rester av den sedan länge utdöda lilla 
ölandshästen, som bara var 1 m eich 25 cm 
över manken. Härmed var Gejvall för livet 
fångad av benforskning. 

Han deltog som osteoleig vid de ameri
kanska grävningarna i Tröja på Mindre Asiens 
västkust, där man bland de många kultur
lagren anser sig ha påträffat det Heimeriska 
Tröja. Så småningom fick han mer förståelse 
för sin gärning och anställdes vid riksanti
kvarieämbetet och statens historiska museum. 
Han anlitades också i en mängd olika samman
hang, t. ex. då det gällde att identifiera sorg
liga rester vid flygplansolyckor och brand
katastrofer. Tack vare Gejvall ligger svensk 
forskning långt framme med identifiering av 
brända ben. Jämförelsematerial fick han ge
nom de tusentals brandgravar från brons
åldern och framåt som grävts fram under de 
arkeologiska undersökningarna. Där finns 
också mängder av brända fragment av husdjur 
eller jaktbyten som förtärts och kastats in i 
likbålet att brinna tillsammans med den döde. 
Gejvall hade en rik produktion av skrifter just 
rörande brända ben. Han undervisade på 
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polishögskolan och anlitades världen över för 
att bedöma avhandlingar i osteologi. Han var 
en mångsidig man, skicklig radioamatör och 
på ett tidigt stadium väl insatt i datatekniken 
och dess möjligheter. Dessutom var han en 
god uppfödare av hundar. 

Under slutet av sitt liv bodde Gejvall i 
Förslöv. Kort före sin död hade han full
bordat sitt memoarverk »In på bara benen» — en 
.skelettforskares minnen. Det är knappast en 
självbiografi i vanlig bemärkelse, fastmer en 
serie studier över mera intressanta problem 
där Gejvall varit med i undersökning och 
lösning. 

Bland de mera remarkabla fallen i Gejvalls 
praktiska verksamhet var problemet »meirdet 
på Gluntens väg» i Umeå. Mitt i sommaren 
1964 blev det stora rubriker i pressen för att 
man i en sopförbränningsstation upptäckt elt 
brinnande barnhuvud. Tre dagar efter det att 
ugnen kallnat, tog polis och rättsläkare hand 
om benen. Den senare bedömde att det rörde 
sig om människa, vilket bekräftades av anato
miska institutionen på Karolinska institutet. 
Det hela utlöste stort polispådrag, som lär ha 
kostat hundratusentals kronor. Alla uppslag 
prövades. En misstänksam kriminalkommis
sarie bad Gejvall se närmare på benen och de 
närmare omständigheterna. Han konstate
rade snabbt att det rörde sig enn en halv kalv, 
som lagts i en säck tillsammans med rutten 
potatis och ställts ut till förstörelse. Man 
väntade stor prestige-strid mellan Gejvall och 
institutionerna. Kareilinska institutets man 
preifessor Ture Petrén, tog efter att ha 
övervägt saken, Gejvalls parti. Resultatet blev, 
seim det stod i Svenska Dagbladet den 30 de
cember 1964: »Sopugnsgåtans slutakt: 800 si
dor till arkivet». I ett annat fall lyckades Gej
vall identifiera resterna senn 1970 påträffades 
i ett skogsparti i Värmland som tillhörande en 
sedan 14 år försvunnen skogsarbetare. En av 
meteiderna hade varit »superimposition» dvs. 
jämförelse mellan det funna kraniet och ett 
amatörfoto av den försvunne. Ett annat, på 
sin tid uppmärksammat, fall där superimposi
tion spelade en viktig roll och där Gejvall 
ledde den osteologiska undersökningen var 
att fastställa Emanuel Swedenbengs »rätta hu
vud». Historien var minst sagt säregen. Den 

store naturvetenskapsmannen eich andlige 
personen hade insatts i kryptan i Gamla 
Svenska kyrkan i London. En fanatisk freno-
log, en sådan som anser sig kunna fastställa 
folks egenskaper genom att mäta skallen, hade 
stulit huvudet och lagt dit ett mindre intres
sant. Det äkta huvudet hamnade till slut hos 
en samlare i Swansea i Wales. Då kyrkan revs, 
fördes Swedenbeirgs kvarlevor till Uppsala 
domkyrka. Rykten att allt inte stod rätt till, 
levde kvar. Den framstående patologen pro
fessor Folke Henschen tog sig an frågan och 
samlade en rad av specialister. Genom en rad 
ytterst förfinade undersökningsmetoder fast
ställdes att Swanseahuvudet var det rätta. För 
att göra en lång historia kort, återskaffades 
huvudet geneim Kungl. Vetenskapsakademi
ens försorg och nedlades i sakrofagen i dom
kyrkan. Det falska huvudet jordades på Upp
sala gamla kyrkogård med tillämpning av de 
ritual som förekommer då man begraver ano
nyma personer, som tros vara brittiska under
såtar. 

Den heliga Birgittas reliker har alltid till
dragit sig intresse. Givetvis gav sig Gejvall in 
på detta forskningsområde, vilket även det är 
komplicerat, Innehållet i hennes relikskrin 
har sedan länge studerats och kommenterats. 
På grund av de hårda öden som sedan refor
mationen övergått Vadstena kleister eich stad 
har man trott att innehållet i relikskrinet var 
en hop sammanrafsade skelettdelar. Nog
granna undersökningar visar att flera identi
fierbara personers kvarlevor lagts in i skrinet. 
Detta var fallet med Birgittas biktfader Petrus 
Olai från Skänninge, som skrev ner hennes 
uppenbarelser. Petrus hade vid ett tillfälle kli
vit upp på ett tak utanför Reim för att över
blicka en folksamling. Han föll ner och bröt 
bl.a. lårbenet och förblev låghalt. I skrinet 
finns ett par lårben, det högra med ett illa läkt 
lårhalsbrott. Petrus blev efter hemkeimsten 
Vadstena kleisters förste generalkonfessor. 
Natten efter Birgittas död den 23 juli 1373 i 
huset vid Campo de Fiori fördes hennes 
kreipp till den lilla kyrkan San Lorenzo i Panis-
perma. fröts påvligt förbud skeletterades 
hem. Enligt traditiemen överlämnades hennes 
vänstra arm till de geida vännerna klarissorna i 
kyrkan. Övriga skelettdelar fördes genom dot-
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tern Katarina den långa vägen upp genom 
Europa, överskeppades till S:t Anna skärgård 
och sedan till Vadstena. Även Katarinas kvar
levor nedlades i skrinet. Beträffande reliken i 
San Lorenzo-kyrkan konstaterades att denna 
var ett högersidigt lårben, tillhörigt en kvinna 
155—160 cm lång. Ett vänstersidigt lårben 
från relikskrinet fördes 1952 av riksanti
kvarien Bengt Thordeman till Rom. Det vi
sade sig vid jämförelse att de båda benen 
tillhört samma person dvs. Birgitta. Helgonets 
reliker har flera gånger önskats tillbaka till 
Rom och påven. Under Karl XILs polska krig 
infann sig en representant för Vatikanen, en 
dominikanmunk som ivrigt begärde relikerna, 
eventuellt mot hög betalning. Kungen var 
kallsinnig och framhöll bl. a. att: »Hans ma
jestät höll det för en stor synd och ogud-
aktighet både emot sin religion och sitt sam
vete att vilja styrka någon i dess vidskepelse 
och villfarelse att göra en helgedom av några 
gamla ben. Därföre kunde de ligga i fred där 
de lågo.» För övrigt ville han inte gå in på 
någon handel i saken. »Påvens representant 
kunde någein annorstädes finna reliquer till 
salu, men Hans Majestät var en konung och 
ingen köpman.» 

Ett annat av Gejvalls stora projekt gällde de 
bortåt 400 personer som begravts på kyrko
gården vid Västerhus kyrka på Frösön. Så
väl de obetydliga resterna av kyrkan som 
begravningsplatsen skulle schaktas bort för 
Jämtlands flygflottilj. Undersökningen av alla 
döda, begravda mellan ca 1000 och 1350, dvs. 
tiden för digerdöden utfördes med stor nog
grannhet och gav intressanta resultat gällande 
näringar, sjukdomar och medellivslängd, vil
ken inte var lång. Han konstaterade också att 
alla kvinnor jordats på kyrkans norra sida och 
männen pä den södra, ett egendomligt förhål
lande som legaliserats i en av de medeltida 
norska landskapslagarna. På norrsidan åter
fanns lämningar efter fem män, som blivit 
dräpta, sannolikt minnen av fiender som stu
pat under slaget på Storsjöns is 1178, då tron
pretendenten Sverre tågade genom Jämtland. 
De döda jämtarna finns kvar på osteologiska 
laboratoriet i Ulriksdal, där benen alltjämt 
behövs för nya förfinade undersöknings
metoder. 

Eketorps borg på södra Öland har under de 
senaste 25 åren besökts av tusentals turister, 
som beskådat denna märkliga fornlämning. 
Det är resterna av ett samhälle som med ett 
tvåhundraårigt avbrott levde från 300-talet 
kanske till 1300-talet. Två och ett halvt ton 
benrester undersöktes, vilka gav Gejvall ett 
särdeles intressant resultat. Man kunde 
fastställa förändringar i den öländska faunan. 
Det konstaterades bl. a. att man hållit tam
hundar, djur av en schäfers storlek och kraf
tiga byggnad, medelstora former med nor
mala proportiemer och individer ända ned till 
dvärghundsklass. Variationen på hundar an
såg Gejvall vara ett kulturdrag. Sannolikt 
försökte man på Eketorp att få fram hund
typer för speciella ändamål seim fårdrivande, 
jakt på småvilt och fågel. Tamkatten anses ha 
införts till Europa av romarna och kom till 
Norden på 200-talet e. Kr. Gejvall fann en 
innebränd tamkatt i ett hus i Vallhagar på 
Gotland från 400-talet. I Eketorp påträffades 
ett 20-tal katter, småvuxna, betydligt under 
nuvarande normalstorlek. 

I Gejvalls bok, elegant skriven, kan man läsa 
om en rad andra märkliga rön. Detta gäller 
t. ex. den välkände Bockstensmannen, som 
påträffades i en mosse i Halland. Mannen 
hade dräpts och pålats i kärret. Flera teorier 
har spunnits kring den döde, än att han varit 
en fogde eller skattindrivare än att han varit 
identisk med domprosten i Linköping Sig
mund Gudmundi, indicerat genom mono
gram och heraldiska detaljer. Fantasieggande 
är andra av Gejvalls studier med rubrikerna 
»Hallonflickan» från Luttra och »Stenålders-
kvinnan Aunes syn». Sjöhjälten Lars Gathen
hielm, »Lasse i Gatan» fick kvarlevorna un
dersökta i den magnifika sarkofag av marmor 
han beställt. Gejvall konstaterade att det var 
en hårt prövad 28-åring som dött. Svåra ska
dor på både extremiteter och rygg hade gjort 
honom gravt handikappad. 

Benforskningen, där Gejvall gjort en så be
tydelsefull insats, är viktig hjälpvetenskap till 
historieforskningen. På 1950-talet undersök
tes kvarlevorna efter Erik XIV i Västerås deim-
kyrka. Riksarkivarien Ingvar Andersson hade 
såsom specialist på 1500-talet åtagit sig att 
göra en källkritisk granskning huruvida kung-
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en blivit dödad med gift i sitt fängelse på 
Örbyhus. Han fann ingenting som kunde tyda 
på detta annat än den något diffusa legenden 
om ärtsoppan. Undersökningen visade emel
lertid att dödande doser av arsenik fanns i 
kungens kropp. »Jag har bara att böja mig 
inför medicinska och naturvetenskapliga fak
ta» sade riksarkivarien. 

Wilhelm Odelberg 
Centrum för vetenskapshistoria 

Kungl. Vetenskapsakademien 
S- l0405 Stockholm 

Peter Sawyer, När Sverige blev Sverige. Över
satt och bearbetad av Birgit Sawyer. Occa
sional papers on Medieval Topics 5. Alingsås 
1991. 98 s. + 8 s. bilagor. ISBN 91-86708-
12-0. 

En framstående svensk historiker skrev för tio 
år sedan i en recension av en handbok i norsk 
historia 800-1130, att en svensk historia för 
denna tid - "från kung Björn till kung Sver
ker" - "är otänkbar" (Historisk tidskrift 1981, 
s. 337). Avsaknaden av svenska motsvarighe
ter till sådana utförliga historieverk som Snor
res och Saxos gör att luckorna i vårt vetande 
om den äldsta svenska historien är alltför sto
ra. 

Nu föreligger emellertid ett kvalificerat för
sök att skriva om denna tid. Författaren var 
1970-1982 professor i medeltidshistoria vid 
universitetet i Leeds i England — en bibliografi 
över hans skrifter publicerades i festskriften 
People and places in northern Europé 500—1600 
(1991) (rec. av Per Nyström i detta häfte av 
Fornvännen) - men bor numera i Västergöt
land och är gift med en svensk historiker, som 
översatt och bearbetat föreliggande bok, tidi
gare utgiven på engelska 1989 med titeln The 
Making of Sweden som nr 3 i den ovannämnda 
skriftserien. 1988 publicerade han som del 3 i 
Danmarks Historie Da Danmark blev Danmark. 

I inledningen kritiseras tidigare forskare för 
att inte ha tagit hänsyn till utvecklingen i det 
övriga Europa, särskilt i länder med bättre 
källsituation "i utkanten av den romaniserade 
världen". Sawyer framhåller, att hans bok har 

två syften, dels att "på nytt granska källorna 
till Sveriges äldsta historia i ljuset av nya un
dersökningar om tidigmedeltida kungadömen 
på andra håll", dels att "diskutera på vilket 
sätt som framväxten av det svenska kungariket 
påverkades av det danska". 

I denna diskussion förefaller Sawyers fanta
si ha spårat ur. Han påstår sålunda, att "dans
ka kungar dominerade Skandinavien under 
större delen av perioden 800-1040" (s. 1), 
och att "danernas överhöghet tas för given i 
det anglosachsiska kvädet Beowulf och i 
många isländska sagor, t .ex. Ynglingasagan" 
(s. 2). Då jag ånyo läser dessa källor, vilkas 
värde ju är högst ovisst - om Beowulf se t. ex. 
Sawyers egen karakteristik på s. 13 - finner 
jag ingenting dylikt, och av Sawyers egen 
framställning (s. 6-8) framgår dansk domi
nans uteslutande i fråga om Norge, inte Sve
rige. Först mot den nämnda periodens slut 
framför han ett argument för sitt påstående 
och då ett mycket diskutabelt sådant, nämli
gen Olof "skötkonungs" omstridda tillnamn. 
Det vill han (s. 51—52) tolka som skattkonung 
med innebörden, att Olof skulle ha varit skall
skyldig under den danske kungen Sven 
"tjuguskägg". För denna tolkning anföres 
inget annat belägg än att han hjälpte denne 
mot Olav Tryggvasem. Adams av Bremen upp
gifter om en svensk kung Olof på Jylland i 
början av 900-talet och att Olof "skötko-
nungs" far drev Sven tjuguskägg i landsflykt 
tror inte Sawyer på (s. 51). 

Ett viktigt inslag i Sawyers bok är att han (s. 
4 och 21 f.) vill reducera källvärdet i den i 
äldre Västgötalagen ingående s. k. gränslägg-
ningstraktaten mellan kung Emund slemme i 
Uppsala och kung Sven tjuguskägg i Dan
mark. Den nämner svenskar från Tiundaland, 
Hälsingland, Fjädrundaland och Östergöt
land - i vissa handskrifter även från Västman
land, Småland och Västergötland - och har 
därför ansetts vittna om att dessa landskap 
redan på 1000-talet lydde under kungen i 
Uppsala. Den har tidigare godtagits t. o. m. av 
sådana källkritiker som Lauritz och Curt Wei
bull. Sawyer behandlade den 1988 på engels
ka i festskriften till Olaf Olsen och gör den i 
föreliggande arbete till föremål för ett särskilt 
appendix (s. 64-71) med en ny edition (s. 
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72 f) . Det mest misstänkta med denna källa är 
att Sven tjuguskägg dog redan 1014, medan 
Emund slemme (jfr Eva Brylla i festskriften till 
Allan Rostvik 1990) enligt Västgötalagens 
kungakrönika var den svenske kung som 
Adam av Bremen kallar "Emund gamul pessi-
mus" och regerade vid mitten av 1000-talet. 
Detta kronologiska problem har tidigare fors
kare sökt lösa genom att antaga, att till
namnen är senare tillägg till den ursprungliga 
texten, så att den åsyftade danske kungen 
skulle vara Sven Estridsson eller den svenske 
en med Sven tjuguskägg samtida Emund. 
Sawyer påpekar, att samtliga nu kända 27 
handskrifter av den nämnda källan har till
namnen med, och förmodar, att texten till-
kommit i Halland först under förra hälften av 
1200-talet. 

Hans åsikt om den s. k. gränsläggnings-
traktaten är ett av hans argument mot den 
traditionella uppfattningen, att götarna inför
livats med sveariket omkr. 1000 (Curt Wei
bull) eller redan på 500-talet (Stjerna; Ner
man). Sawyer framhåller också, "att det under 
1000- och 1100-talen vanligen var götar seim 
blev sveakungar" (s. 46). Han förefaller visser
ligen skeptisk gentemot kung Stenkils uppgiv
na anknytning till Västergötland (s. 35), men 
dennes söner var "kungar över götarna snara
re än svearna" (s. 44), och Sverker d.ä. var 
"fast knuten till Östergötland" (s. 39) liksom 
Erik "den helige" till Västergötland (s. 40 f ) . 
Man erinrar sig i sammanhanget professor 
Peintus Fahlbecks - Curt Weibulls svärfars -
uppsats i Historisk tidskrift 1884 om "Den s. k. 
striden mellan Svear och Götar, dess verkliga 
karaktär och orsaker", som Sawyer dock inte 
citerat. 

Det enligt min uppfattning värdefullaste i 
Sawyers bok är hans källöversikt (s. 11-23) 
och hans försök till svensk rikshisteiria från 
800-talet till slutet av 1100-talet (s. 31-43). 
Det bör också påpekas, att han fäst uppmärk
samheten på ett par engelska källnotiser, senn 
kan gälla Sverige men veterligen inte tidigare 
presenterats för svensk publik. Den ena (s. 52, 
not 6) är en uppgift i munken Florentius Wi-
gorniensis' krönika, att Knut den store 1017 
efter sin erövring av England skulle ha sänt 
den engelske kungen Edmund "järnsidas" 

söner Edward och Edmund till "regem Su-
anorum" för att dödas, men att denne i stället 
sände dem till den ungerske kungen "Salo
mon"; namnet på denne måste emellertid 
vara oriktigt, ty den ende ungerske kungen 
med detta namn var Olof "skötkonungs" i 
Ryssland gifta dotters dotterson, som levde så 
sent som 1052—1087. Den andra engelska 
källnotisen (s. 21) härrör från Close rolls of 
the reign of Henry III 1231 och handlar om 
gåvor till denne av "Andreas nepos regis de 
Swathed". 

Som appendix publicerar Sawyer dels den 
förutnämnda utredningen om den s. k. gräns-
läggningstraktaten, dels en av hans hustru 
skriven framställning om runstenarna som hi
storisk källa, vilken till stora delar är verbalt 
likalydande med hennes uppsats i Scandia 
1989. 

Efter en kombination av innehållsrik biblio
grafi och förkortningslista samt ett index av
slutas Sawyers bok med ett antal bilagor, dels 
kartor, bl. a. över fördelningen av förhistori
ska gravar i Sverige och av runinskrifter med 
drängar och thegnar, dels släkttavlor över ätt
lingar till Stenkil, Sverker d.ä., Sven Estrids
son och Knut den helige samt över äktenskap 
mellan Inge d. ä:s och Sven Estridssons ätt
lingar. 

Hans Gillingstam 
Wiboms väg 61" 

S-l71 60 Solna 

People and Places in Northern Europé 500—1600. 
Essays in honour of Peter Hayes Sawyer. Edit
ed by lan Wood and Niels Lund. The Boydell 
Press. Woodbridge 1991. ISBN 0-85115-
547-2. 

Härom året ringde jag professor Birgitta 
Oden och frågade hur reaktionen varit bland 
Lundahistenikerna på docent Sigurd Kroons 
uppsats i Scandia 1989 om Knut den hdige-s 
gåvobrev till Lunds domkyrka 1085. Han 
hade påvisat att gåvobrevet var ett antedaterat 
1100-talsdokument, alltså egentligen ännu en 
av de talrika medeltida förfalskningarna. Och 
därtill gällde det vad som betraktades som 
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Nordens äldsta rättsliga dokument! Svaret 
blev att det är svårt att tala om någon reak
tion, ty det fanns så få medeltidshistoriker i 
Lund. 

Upplysningen överraskade mig ty på min tid 
i Lund under professor Lauritz Weibulls egid 
var vi alla mer eller mindre medeltidshistori
ker. Det är ägnat att förvåna även ur en annan 
synpunkt. Medeltidshistoria tycks nämligen 
vara en vouge vid universiteten på kontinen
ten och i England. Inte bara som forsknings
intresse utan även som publikintresse. Några 
av samtidens stora succéer på historieskriv
ningens marknad har varit medeltidshistoria. 
Åtskilliga av dessa har också översatts till 
svenska. Det räcker med att anföra Le Roy 
Ladurie's Montaillou som exempel. 

Det är främst bland arkeologerna i Sverige 
som man bevittnar en trend mot medeltidshis
toria. De senaste årens omfattande grävningar 
i svenska städers medeltida kärnområden har 
medfört denna orientering. Man kan se detta 
t. ex. i festskriften till professor Peter Sawyers 
60-årsdag People and places in Northern Europé 
500—1600. Där erinrar professor Hans An
dersson i en uppsats "Medieval Archaeology" 
om hur dessa grävningar lett till komparativa 
studier av den nordeuropeiska medeltida sta
dens förutsättningar, topografi och överhu
vudtaget medeltidens sociala förhållanden. 
Jag menar att denna grävnings problemgene-
rering redan har förnyat svensk medeltids
forskning. 

Analys av historiska förändringar kräver lik
som all vetenskaplig analys en begreppsappa
rat, och här har utan tvivel de svenska histori
kerna när det gällt tidigmedeltida tid använt 
sig av en terminologi som verkar provinsiell i 
förhållande till på kontinenten gängse. Inte 
minst i jämförelse med den franska forskning
en. Hur fruktbärande de begreppsuppsätt
ningar som framkommit i den livliga franska 
feodalitetsfenskningen - genom bl. a. Marc 
Bloch och Georges Duby — även blir vid analy
sen av nordiska tidigmedeltida förändringar 
visar arkeologen Anders Andréns avhandling 
Den urbana scenen, som enligt min mening in
nebar ett svenskt genombrott för en europe
isk samsyn på denna tids samhällsförhållan
den. På ett sätt återknyter Anders Andrén till 

det synsätt på det tidigmedeltida Norden som 
Lauritz Weibull representerar: dennes tidiga 
kyrkopolitiska forskningar ledde till att de 
supranationella eller rättare sagt de supragen-
tiala kulturelementens dominans kom i för
grunden. Weibull mätte Nordens historia med 
europeiska mått. Med kyrkans lärdom och fö
reställningar blåste feodala tankemönster in i 
det nordiska samhället. Den feodala samhälls
formationen framträdde visserligen mest ren
odlad i Frankrike — och därför är det naturligt 
att feodalitetsanalysen framkommit i forsk
ningen där. Men visst är att de feodala idéerna 
kom att påverka styrfunktioner, ideologier, 
lagar, diplomspråket och litteraturen i Nor
den. Feodalismens kontraktuella samhällssyn 
fick nedslag i lagar, dokument och sagor. 

Det är tydligt att begreppet vikingatiden -
lika älskat i Norden som begreppet "storhets
tiden" varit för svenska historiker — har bidra
git till atl understryka det provinsiella draget. 
Fixeringen vid en pirat- och handelsverksam
het som visserligen förmedlade kulturimpul
ser men som vid en kvantitativ analys av "brut-
tonationalproduktionen" var oändligt margi
nell, har förryckt bilden av det tidigmedeltida 
Norden och kommit den att tecknas i termer 
som en gång präglats av sagalitteraturens för
fattare, sålunda av de medeltida riddarroma-
nernas koncept. Det är på tiden att vi även i 
Norden räknar medeltid från 400-500-talen 
efter europeiskt mönster. Detta för att frigöra 
oss från de biasseiciationer som begreppen 
yngre järnåldern—vikingatiden bibringar oss. 

Medeltidsintresset tycks emellertid vara i 
växande. Så har vid Göteborgs universitets 
historiska institution bildats ett Medeltidsse
minarium och inom Humanistiska fakulteten 
en tvärvetenskaplig Medeltidskommitté. En av 
de stimulerande krafterna härvid teirde ha va
rit professor Peter Sawyer, tidigare vid univer
sitetet i Leeds, numera docent vid Göteborgs 
universitet och bosatt i Sverige sedan 1982. I 
Norden är han mest känd för sina skrifter 
Kings and Vikings, 1982 (svensk övers. "Kung
ar och vikingar", 1985), Da Danmark blev Dan
mark. Fra ca. 750 til ca. 1050 (ingår i Dan
marks Historien, edition O. Olsen, vol. 3, 
1988) och The making of Sweden, 1989 (svensk 
övers. "Då Sverige blev Sverige", 1991), så-
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lunda översiktliga framställningar men sin ak
ribi har han bl. a. demonstrerat i skriften Ang
lo-Saxon Charters: an annotaled list and biblio
graphy, London 1968, som blivit en oumbär
lig, internationellt känd handbok. 

Festskriften som redigerats av hans förra 
kollega i Leeds lan Wood, specialist på senro
mersk tid-tidig medeltid, och universitetslek
tor Niels Lund, Köpenhamn har ett 20-tal 
bidrag av engelska och svenska medeltidshi
storiker. 

Niels Lund har i en artikel "Denemearc, 
taiimarkar bul and tanmaurk ala" genomlyst 
"Danmarkspreiblemet". Enligt Sawyers upp
fattning betecknade "Danmark" ursprungli
gen de s. k. norddanernas område, dvs. Skåne 
jämte den svenska Skagerak och Kattegattkus
ten, alltså nuvarande Bohuslän och Halland. 

Uppfattningen vilar på Ottars berömda 
skildring från 800-talet av sin färd från Kau
pang i Norge till Hedeby. Den ingår som be
kant i ett tillägg till kung Alfreds översättning 
av Orosius. Ottar skiljer på Danmark eich på 
danernas område. Med Danmark menade han 
noicldanernas område, dvs. Skåne, Halland, 
Bohuslän och möjligen Själland. Med daner
nas område menade han Jylland och de övriga 
öarna. 

På de 100 år yngre runstenarna i det magni
fika Jdl ingemonumentel dyker åter namnet 
Danmark upp. Kung Geirm kallar på sin sten 
sin hustru Thyre för "tanmarkar but" , Dan
marks stolthet. Hon har ju gått till hävderna 
seim Tyra Danabot, "Danmarks förbål t rare" — 
som man förr översatte "bu t " - och om henne 
har det stått livlig strid, sedan Lauritz Weibull 
1913 sopade undan legcndbildningen kring 
henne. Så har hon fått bortåt en h d spalt i 
Svensk Uppslagsbok av preifessor Sture Bolin. 
I sin skrift Da Danmark blev Danmark menar 
Sawyer att "tanmarkar but" bara betyder att 
den jylländske kungen gili sig med en prinses
sa från Danmark. Eller som jag skulle vilja 
skriva: med den vackraste flickan från Hal
land. 

När sonen Harald Blåtand på sin sten i 
Jellinge tillkännager att han för sig vunnit 
"tanmaurk ala", hela Danmark, så vill han 
härmed säga att han fått herraväldet över 
norddanernas område, dvs. nuvarande svens

ka västkusten och Skåne samt möjligen också 
Själland. Möjligen har han genom sin moder 
kunnat göra anspråk på denna överhöghet — 
vad den nu innebar. 

Så långt låter det bra. Men nu erinrar Niels 
Lund om att det finns jokrar i leken: nämligen 
två runstenar, den ena i Skivum på Jylland, 
den andra på Öland, båda angives resta över 
herremän från Danmark. Därtill talas i en krö
nika från Trier - ca år 900 - om en nordman 
från Denimarca. Det kan inte avgöras vad som 
i dessa sammanhang betecknas som Danmark, 
menar Niels Lund. 

Det är intressant - syns det mig - att Harald 
Blåtands erövring av överhögheten över nord
danernas område avspeglas i den skillnad på 
uppbyggnaden av den kungliga maktstruktu
ren i västra och östra medeltida Danmark, 
som Anders Andrén påvisat i sin skarpsinniga 
uppsats "Städer och kungamakt" (Skandia, 
49, 1983). Den jylländska kungamakten synes 
ha vilat på släktdomäner (patrimonium) på 
Jylland och de västra öarna medan den byggts 
upp på ett system av kronogods (ä la "Uppsala 
öd") i öster, där släktdomäner så gott som 
saknas. Andrén menar att kronogodssystemet 
(da. kungalev), byggts upp ca år 1000, dvs. 
ungefär vid den tid då "trelleborgarna" inrät
tades och den kungliga myntningen begynte. 
Haralds död brukar sättas till 998, då hade 
han emellertid efterträtts av sonen Sven Tve
skägg, som med våldsmakt krossade de revolt-
tendenser som följde i spåren av Haralds ut
bredning av sin överhöghet österut, alltså 
över Själland, Skåne, Halland eich Bohuslän. 

Varför skrev jag att drottning Thyre kanske 
var "den vackraste flickan i Halland"? Jo , 
inom det område som kallades "Danmark" 
fanns enligt kung Valdemars jordebok endast 
patrinioniumgods i Halland, möjligen ell arv 
som kommit med Thyre. 

Kung Ethelred av Mercia (978—1016), som 
fick ta emol slölen av Sven Tveskäggs s.k. 
stora här, har gått till historien som Ethelred 
the Unready, ungefär Ethelred den Dumdris
tige. Hans regeringstid har betraktats seim en 
laglöshetens och upplösningens tid. Simon 
Keynes vid Trinity College, Cambridge och 
sekreterare i lhe Royal Historical Society's 
kommitté för nyutgåvan av diplom och char-
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ters från anglo-saxisk tid, visar i en källkritisk 
uppsats i festskriften, att Ethelred fått ett 
oförtjänt dåligt rykte på grund av ärkebiskop 
Wulfstans "Sermo ad Anglos". Denne sökte 
finna en förklaring till de olyckor som drabba
de England under de danska invasionerna och 
den fann han i en Guds straffdom över de 
brott och våldsdåd, som han menade ha tole
rerats under Ethdreds regering. Nu visar 
Keynes med stöd av förordningar, dekret, var
ningsbrev till fogdar och fogderapporter att 
förhållandena under Ethelred inte nämnvärt 
skilde sig från förhållanden under hans före
trädare eller efterträdare: kungarna hade 
överlag svårt att upprätthålla den eirdning och 
fred, som de lovat i kröningseden, hindra 
röveri och vrånghet. Uppsatsen blir en Ehren-
ret tung för Ethelred. 

Keynes lämnar en upplysning av visst intresse 
för svenska läsare. Ett utmärkande drag för 
Ethdreds gåvobrev - det gäller donationer lill 
kyrkor och kloster — är nämligen att brevet 
redovisar kungens åtkomst av det donerade 
godset. Det är oftast egendom som kungen 
tagit som böter. 

Den brottsliges namn och brottet namnes i 
donationsbrevet. Det visar att jurisdiklieinen 
ännu var en av kungens stora inkomstkällor. 
Detta ger mig anledning till en kort utvikning. 
Dylika uppgifter förekommer nämligen också 
i Knut den heliges gåvobrev till Lunds dom
kyrka. Detta utgives för att vara daterat 1085 
men har som Sigurd Krcion visat i sin bevara
de version tillverkats i biskop Eskils kansli i 
Lund 1145 (Scandia, 55, 1989, s. 203). En del 
av det skänkta geidset uppges kungen ha fått 
som lösen från fredlöshet av Öpe Torbjörns
son i Lund, en annan del på samma sätt av 
Skena. 

Uppgiften tyder på att det fanns ett tidigare 
gåvobrev av 1000-tals modell, tillkommet un
der inflytande av engelska diplomsedvänjor. 
Men 1145 gjordes ett tillägg till detta av 
omisskännlig 1100-tals modell, tillkommet un
der kontinentalt inflytande. Det gäller bl. a. 
formuleringen av immunitetsklaustilen genom 
vilken - inte domkyrkan - men väl dompros
ten och bröderna i Laurentiusstiftelsen till
ägnas "kunglig rätt knuten till nämnda jo rd" . 

Formeln att kunglig rätt - iusticia - knyts till 
jordinnehav är enligt Georges Duby med hän
visning till Ch Seignobos okänd före 1100-
talet (Georges Duby, Seigneurs et paysans, 
1986, s. 219, 273). 

Sedan återstår att tolka vad "iusticia" inne
bär. Då formeln användes i gåvobrev i Frank
rike betyder den alltid domsrätt, dvs. denna 
lukrativa rättighet doneras till klostret eller 
stiftelsen i fråga. Klosterstiftelsernas domsrätt 
över sina coloni på immunitetsgodset banade 
väg för jurisdiktionens feodalisering, dvs. att 
domsrätten överfördes från mallus publicus 
(östgötalagens "målting") till feodala slotts
domstolar. Vid symposiet rörande gåvobrevet 
i Lund 1985 föreslog jag att iusticia även skul
le tolkas som "jurisdiktion" i det lundensiska 
gåvobrevet. (Gåvobrevet 1085. Föredrag och 
diskussioner vid Symposiet kring Knut den 
heliges gåvobrev 1085, red. Skansjöö & 
Sundström, Lund 1988, s. 118.) Gåvobrevet 
innehåller även i övrigt spår av feodalt tänke
sätt, nämligen att den rättshandling som 
brevet innehåller i enlighet ined feodalismens 
kontraktuella idéer utges som en "överens-
kommdse" — pactum decretum. Knut anges i 
gåvobrevsversionen av 1145 ha tagit riket i arv 
efter sin fader: otänkbart i ett 1000-tals deiku-
ment men gångbart på 1100-talet, då arvs-
kungaprincipcn började tränga igenom på 
kontinenten (Heinrich Mitteis, Der Staat des 
hohen Mittelalters, Weimar 1968, s. 327). I 
överensstämmelse med denna idévärld var bis
kopens kansli alltså inte främmande för an
språk på domsrätten över coloni på de done
rade gårdarna. Någon feodalisering av juris-
diktionen tycks emellertid inte ha ägt rum i 
Norden att döma av den centrala reill i rätts
skipningen, som tinget tilldelas av landskaps
lagarnas författare. 

Men låt oss återgå till festskriften. 
De skandinaviska ortnamnen i England och 

Skottland är senn klassiskt forskningsfält ännu 
fullt aktuellt. Två uppsatser i festskriften tar 
upp problem i denna forskning. I artikeln "Of 
Danes - and Thanes - and Domesday Book" 
tar Gillian Fellows-Jensen vid Köpenhamns
universitets Navninstitut upp ett ämne, där 
Peter Sawyer i unga år kom med ett synncrli-
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gen kontroversiellt inlägg i uppsatsen "The 
density of the Danish Settlement in England" 
(University of Birmingham Historical Journal 6, 
1958). Han hävdade där att man inte kan 
bedöma omfattningen av den danska kolonisa
tionen i England på 800- och 900-talen samt 
under Knut den stores tid genom att räkna 
antalet ortnamn med skandinaviska person
namn eller namn på by eller thorp, så som de 
framträder i Domesday Book (1086) eller eljest 
är bevarade. Han visade nämligen att skandi
naviska förnamn och egendomsbeteckningar 
blev prestigebetonade och fortsatte att använ
das - även i angliserad och t. o. m. normandi-
serad form - långt in i högmedeltiden. Hans 
uppsats väckte strid. En av hans kritiker var 
just Gillian Fellows-Jensen. I sin uppsats i 
festskriften nyanserar hon nu sin kritik och 
visar bl. a. att en förnyad genomgång av 
namnen i Domesday Book är behövlig. Hon 
medger att — som Sawyer visat — en och samma 
person kan uppträda i Domesday Book under 
olika namnformer, beroende på felskrivning 
eller normandisering av namnet liksom att 
namngivning med skandinaviska men anglo-
fierade namn t. o. m. förekommit på områ
den, där ingen skandinavisk kolonisation ägt 
rum. Det problem som Sawyer en gång ställde 
har fått sitt fulla erkännande. 

Förre lektorn Per Sveaas Andersen, Oslo 
tar i en uppsats upp den ofta debatterade 
frågan om vad som hände den inhemska be
folkningen och vad som hände nordmännen i 
en studie över "Norse Settlement in the Heb-
rides". Här försvann j u den norska dialekten 
redan på 1100-1200-talen medan den levde 
kvar i norra Skottland och på Orkney till sen
medeltiden. Sveaas Andersen menar att en 
gaelisk befolkning levde kvar på Hebriderna -
mera sparsamt i norr än i söder. Detta ledde 
till blandade äktenskap, där gaeliskan tog över 
inte minst under inflytande av kyrkan och dess 
missionsverksamhet. Hans synpunkter erinrar 
mig om vad Barbara Crawford anför i sin 
utmärkta Scandinavian Scotland (Leicester 
University Press, 1987) efter bl. a. M. Oftedal, 
att gaeliska geografiska namn behållit sig kvar 
i synnerhet i oländig terräng lämpad för be
tesdrift medan de norska namnen finns på 
lättplöjd och bördig mark lämpad för åker

bruk. Men så kvarstår också den kontrover
siella frågan: arbetade norrmännen själva på 
sin jo rd eller brukades den under deras ar
betsledning av en undertryckt gaelisk befolk
ning? 

Bland svenska bidragsgivare må nämnas 
professor Brita Malmer, som skriver om den 
tidiga myntningen i Lund, docent Birgit Saw
yer, som skriver om runstenarnas gåtfulla an
knytning mellan kvinnor och brobyggande, 
vars statistiska frekvens är överraskande och 
märklig, samt professor Äke Hyenstrand med 
en uppslagsrik tolkning av ikonografien på 
Sparlösa-stenen, där han vill spåra ariansk-
kristna symboler och anknytningar till myter
na i sagan om Didrik av Bern. 

Egentligen borde jag också peka på en in
tressant uppsats av professor Roberta Frank, 
Toronto, om balladen "The Battle of Mal-
don", aktuell särskilt i år genom 1000-års ju
bileet av slaget och en underbar översättning 
av balladen till svenska (Gunnar D. Hansson, 
Slaget vid Maldon, Anthropos, 1991). Uppsat
sen behandlar motivet "män stridande vid sin 
herres sida till döden" — ett ideal som man 
tidigare ansett vara en influens bl. a. från Bjar-
kamäl, diktverket som citeras av Snorre Stur-
lason (ca 1230) och som länge ansetts vara 
från ca 900 men som bekant omdaterats av 
Klaus von See till 1100-talet. Bjarkamäl är 
inspirerat av William av Malmesburys berättel
se om Rolands sång före slaget vid Hastings 
1066 och sålunda en av dessa högmedeltidens 
många antikbehandlade dikter. Temat "hjäl
tar som stupar med sin her re" är inte gammal 
urgermansk dygd, som det hävdats utan ett 
uttryck för ett riddarideal, religiöst färgat, 
som började växa fram under 1000-talet, me
nar Roberta Frank. 

På det hela taget är festskriften till Peter 
Sawyer ett vittnesbörd om vad han betyder 
som stimulans för nordisk medeltidsforskning 
och för kontakten mellan engelsk och nordisk 
forskning beträffande en tid, då Nordsjön var 
ett nordiskt innanhav och nordbornas över
höghet sträckte sig ut till öarna vid Atlanten. 

Per Nyström 
Prästgårdsgatan 68 
S-412 71 Göteborg 
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Hällristningar och hällmålningar i Sverige. 
Huvudredaktion: Sverker Jansson, Erik B. 
Lundberg, Ulf Bertilsson. Utgiven ined stöd 
av Riksantikvarieämbetet. 3:e omarbetade eich 
utökade upplagan. Översättning till engelska: 
Roger fauner. 15 inedförfattare. 253 sid. 
Bokförlaget FORUM. 1989. ISBN: 91-37-
09736-9. 

Den senaste generationen av "Hällristningar i 
Sverige" har utkommit. Därmed föreligger en 
populärt hållen, både översiktlig och utförlig 
presentation av hällristnings- och hällniål-
ningslokaler i Sverige. Basen fiir sammanställ
ningen utgörs, som i tidigare upplagor, av 
Riksantikvarieämbetets Fornlämningsregister, 
och från detta har etl storl antal hällbildsloka
ler valts ut landskapsvis för kort presentation i 
ord och bild. 

Medförfattarna har i flertalet fall erfaren
het av hällbildsdokumentation från sin verk
samhet på Raä. Andra arbetar vid länsmuseer 
eller vid universitet. Flera har i andra sam
manhang skrivit mer omfattande vetenskapli
ga arbeten kring hällbildsproblem, vilka utgör 
bakgrund till de här sammanställda kommen
tarerna. 

Boken inleds med några allmänt diskuteran
de avsnitt kring hällbildernas sammanhang 
eich tolkningar av hällbilder. 

Mats P. Malmer framhåller, att hällbilder
nas begränsade urval av motiv talar nieit att de 
tillkommit som fritt skapande. Snarare bör 
hällbilderna ses som uttryck fiir magiskt-rdigi-
öst handlande. Revirmarkering kan ha varit 
ett annat ändamål och ett estetiskt syfte bör 
heller inte uteslutas. Om både nordliga och 
sydliga ristningar, liksom de fåtaligt kända 
hällmålningarna tillkommit under lång tid, 
gäller lör samtliga, att de inte skapats av män
niskor, som haft kunskap enn skrift. Delta an
tyder, att bergkonsten haft ett särpräglat be
greppsligt innehåll. 

Generellt sett har brenisåldeisiistningarna 
låg frekvens i regioner med hög frekvens av 
bronsföremål. Men åtskilliga figurtyper liknar 
kända föremål från bronsålder, avbildade i 
naturlig storlek eller i miniatyr. De i naturlig 
storlek kanske bevarar minnet av offrade före
mål, medan de i miniatyr har större motivva

riation och anknytning till både vardag och 
rit. Symboltecken är särskilt frekventa i Syd
skandinavien, där frekvensen bronsföremål är 
hög. I därtill perifera områden är hällbilder
nas figurer allt mer variationsrika och natura
listiska och utgör kanske kompensation med 
bild för de föremål inan bort offra, men inte 
halt. 

Ulf Bertilsson betonar deick, att det, sett i 
lokalt perspektiv, finns påvisbart rumsligt 
samband mellan ristningar och bronsföremål, 
dock med regionala skillnader. Både sydskan
dinaviska ristningar av bronsålderskaraktär 
och nordliga, jakt-långstbetonade förekom
mer helt övervägande i ekonomiskt och socialt 
centrala områden, även om definitionerna för 
detta varierar med ekonomi och samhälls
form. Statistiska sammanställningar områ
desvis av hällbildslokalernas figurinnehåll är 
naturligtvis beroende av ett dokumentations-
underlag på enhetlig nivå. Det bör observeras, 
att Fornlämningsregistret, när denna bok 
skrevs, inte ännu förelåg på enhetlig progres
sionsnivå fiir alla landskap. Bertilsson gör 
dock en sammanställning av figurantal lör 
några landskap eich redan härur kan man se, 
att frekvenserna skiftar. Skeppsfigurernas an
del är t. ex. stiirre i Bohuslän än i Uppland 
och i Bohuslän är figurvariationerna stena 
jämfört med andra landskap. Att Forn
lämningsregistret geneini sin mångfald är sär
skilt ägnat att belysa hällristningarnas socio-
ekonomiska miljö, framgår klart bl.a. av de 
boplatsområden, som kan rekonstrueras från 
ristningarnas läge-skombinatiein med andra 
slags lämningar. Likaså kan centrumperiferi-
relationer belysas från denna källa. 

Religionshistorikern Äke Hultkrantz sam
manfattar, hur hällbilder genom åren diskute
rats ur religionstolkande perspektiv. Han be
tonar, att skillnaden mellan nordliga och sydli
ga bilder i Skandinavien ytterst återger skilda 
föreställningar hos jägare och odlare och me
nar att hällbilderna generellt har ett rituellt 
syfte. Genom riten uttrycks människors ön
skan och genom den kommunicerar männi
skor med det översinnliga. Han avvisar tanken 
att de nordliga bilderna skulle ha totemistisk) 
syfte, bl.a. därför att alltför få djurarter re
presenteras och att jaktmotiv förekommer. 
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Med Oscar Almgren menar Hultkrantz, att 
de sydliga ristningarna från bronsålder stått i 
fruktbarhetskultens tjänst. Ett religionsskifte 
mot en himmelseirienterad religion kan även 
ha skett under bronsåldern, då brandgrav
skicket efterträdde det traditionella jordan
det. Han anser det försvarbart att jämföra 
myter och kultbruk ineim kända indoeurope
iska religioner med motiv eich scener på syd
skandinaviska hällristningar. För exv. ristning
ar i Bohuslän föreslår han tolkningen att de i 
symbolform skulle återge vårens och pånyttfö
delsens under. 

Jarl Nordbladh beklagar, att man inom häll
bildsforskningen ofta skiljer mellan insatser 
gjorda av s. k. amatörer och professionella, 
dvs. mellan forskare utanför resp. inom de 
antikvariska och akademiska institutionernas 
kontaktnät eich kontrollmekanismer. Han me
nar ändå, att s. k. amatörer oftare än andra 
har en benägenhet att betrakta hällbilder ur 
ett enda perspektiv, det må vara astronomi 
eller talmystik. Ä andra sidan präglas ofta den 
institutionella debatten av trender och per-
sonhänsyn. Ett vetenskapligt disciplinerat och 
kritiskt förhållningssätt är kanske särskilt vik
tigt inför just hällbilder, då de gärna inbjuder 
till eihejdat fantasifulla tolkningar. 

De på denna allmänna diskussion följande 
avsnitten ägnas landskapsvis sammanfattning 
av tidigare forskning, nyare analyser samt pre
sentation i text och bild av ett urval hällbilds-
lokaler. Om så varit möjligt med hänsyn till 
Fornlämningsregistrets status, har samman
ställningarna kompletterats med statistik och 
frekvenskartor. Fotomaterialet i färg eller 
svartvitt återger bildytor eller figurer i detalj, 
ibland kompletterade med avritningar. Läsa
ren får därmed indirekt viss inblick i hällbilds-
dokumentationens problem. Önskvärt vore 
dock, atl flera foton av hällbildernas läge i 
landskapet hade återgetts. Enkla anvisningar, 
kompletterade med karta, ges hur lokalerna 
kan hittas. 

Med hänsyn till registerhållning och arbets
fördelning har den valda landskapsindelning-
en varit nödvändig, men den administrativa 
indelningen kommer ibland i konflikt med 
hällbildernas interna sammanhang. Variatio-
nen i använda skalor fiir kartmaterialet kan 

ibland bli något förvirrande och försvårar 
jämförelse mellan landskap belägna intill var
andra. 

Översättningen till engelska är fyllig, men 
omfattar endast i undantag beskrivningen av 
de enstaka lokalerna. Sammantaget föreligger 
härmed dock en bok, som ger god inblick i 
hällbildsforskning och dess relationer till an
nan arkeologi, ger god överblick över hällbil
dernas regionala variationer och är en god 
vägledning för egna fältstudier och fördjup
ning i ämnet. 

Eva Bergström 
Institutionen för arkeoleigi 

Göteborgs universitet 
S-403 13 Göteborg 

The Bronze Age—Iron Age Transition in Europé. 
Aspects of continuity and change in European 
societies c. 1200 to 500 B.C. Ed. Marie Leiuise 
Stig Sorensen and Reiger Thomas. Part i-ii. 
BAR International Series 483 (i-ii) Oxford 
1989. 492 siden, 108 illustrationer. ISBN 0 
86054 620 9. Pris £30 . 

En nykommen publikatiem med huvudtiteln 
The Bronze Age—Iron Age Transition in Europé 
måste väcka nyfikenhet och intresse. Temat 
kan av europeiska arkeologer betraktas som 
självklart; en teknologisk förändring, som till 
synes utgör en viktig skiljelinje i kremologiskt 
hänseende och som får en genomgripande 
ekonomisk och social betydelse. Enighet torde 
också råda om att metallurgiska och kronolo
giska frågor måste underordnas ekemomiska 
och sociala, om förändringen skall kunna för
klaras. Ordet "förklaring" kan dock vara 
vanskligt att använda, om det leder tanken 
mot "general explanation". Någein sådan, an
nat än av trivial natur, kanske inte kan formu
leras. Mönstren förefaller så olika, då man 
jämför skilda delar av Europa. Därför är det 
lugnande att publikationens djärva huvudtitel 
följs av undertiteln "Aspects of continuity and 
change . . . " . 

Dubbelvolymen innehåller 22 bidrag, vilka 
på skilda sätt belyser grundtemat, men med 
utgångspunkt från skilda delar av Europa. 
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Syftet är att samla nya, men väsensskilda, erfa
renheter och synpunkter kring ett gammalt 
diskussionsämne, men även att genom kritisk 
diskussion lösa upp den stagnation, som följt 
på en alltför stark fixering vid kronologiska 
och regionala spörsmål. I publikationen har 
samlats bidrag, som belyser även andra regio
ner än de centraleuropeiska, som av tradition 
dominerat diskussionen. Därmed nås en viktig 
kontrastverkan, inte enbart beträffande det 
behandlade fyndmaterialets karaktär, utan 
även beträffande vetenskapliga miljöer, teori
bildning och vetenskapssyn. Eftersom samtli
ga författare bemödat sig om att ge god bak
grundsinformation till sina analyser, fungerar 
bidragen var för sig och arbetet i sin helhet väl 
som en allmänt orienterande läsning. Därmed 
inte sagt, att man serveras någon lätt tillgäng
lig översikt. Variationsvidden och komplexite
ten är betydande och måste så vara. 

Jag undviker att försöka sammanfatta varje 
enskilt bidrag, eftersom redaktörerna redan 
gjort detta på ett utmärkt sätt. I stället återges 
nedan några för diskussionen karaktäristiska 
citat ur valda bidrag. Därefter sammanfattas 
några bidrag mer utförligt. 

Uinégalilé de la documentation archéologique et la 
disparité des phénoménes régionaux ne permil lent 
pas d'aborder partout de la méme maniére les pro-
blémes soulevés par le passage de 1'age du Bronze a 
1'age du Fer. (Pautreau p. 205.) 

. . . in the 12th century B.C. several centres for iron 
obtaining and processing came into being simul
taneously in Europé under different economic and 
cultural conditions but for more or less similar rea
sons. (Stoia p. 58.) 

The Hallstatt A bronze hoards so far discovered in 
Transylvania comprise more than 21 000 artifacts 
. . . so much bronze was being produced that pro
duction of iron was inevitable. (Taylor p. 84.) 

. . . what social changes caused people to stop using 
metal artifacts in the ways they had been using them 
in the låter Bronze Age? (Thomas p. 277.) 

The expansion of trade in the late Bronze Age 
enabled and encouraged more individuals to parti-
cipate more actively in commerce. (Wells p. 177.) 

Exchange is therefore a struclurating mechanism, 
active in the process of social reproduction, not 
only at the level of people and things, but also at the 
level of an agent's knowledge how to act. (Barrett p. 
307.) 

. . . this element ('the urban factor') could have 
proved advantageous in cultural terms although 
'non-regenerable' in adaption terms, and therefore 
constituting the weakest link in the structure of the 
exploitation system. (Ostoja-Zagörski p. 396.) 

Under förhistorisk tid kunde jä rn i små mäng
der framställas oavsiktligt i samband med kop
parsmältning. Med en för keippar- och brons
hantering anpassad teknologi var dock detta 
j ä rn knappt möjligt att bearbeta, varför dess 
betydelse länge förblev perifer. Men därmed 
fanns vissa förutsättningar för lokal j ä rnpro
duktion (Hartmann). 

I östra Medelhavsområdet hade de myken
ska palatsen, enligt linear-B-uppteckningarna 
från Pylos, stor organisatorisk betydelse för 
bremshantering och -distribution. Palatsen var 
sannolikt både beroende av och motorer i ett 
omfattande distributionssystem. Efter palat
sens undergång på 1200-talet var bronscirku
lationen obetydlig både på grekiska fastlandet 
och norr därom. Redan under elfte århundra
det framställdes så mycket j ä rn i det egeiska 
området, att uttrycket "järnålder" är re
levant. Palatssystemet efterträddes av decen
tralisering med lokal självförsörjning. Över
gång till lokalt producerad, icke drejad kera
mik, till lokal järnframställning samt till ett av 
individualitet präglat gravskick kan ses som 
tecken på både ökad individualitet och ökad 
självkänsla. (Snodgrass.) 

På Balkan nådde bronsproduktionen ett 
maximum under tolfte århundradet och enor
ma depåer samlades. Strax därefter framställ
des även järn regionalt. Ett metallurgiskt cent
rum kan ha funnits nordväst om Balkan under 
HaA och B, dvs. ca 1150-800 B.C. och med 
betydelse för järnproduktionen i Rumänien, 
där malmförekomsternas belägenhet tillåter, 
att både koppar och järn utvinns parallellt. De 
historiskt kända kimmererna kom för sent 
från öster för att kunna sägas ha introducerat 
järnteknologi (Stoia). 

Järnhanter ing måste diskuteras inom ramen 
fiir utnyttjande och betydelse av olika råvaror 
och förnödenheter. Obalans inom ett annars 
väl integrerat system kan uppstå genom var 
för sig ganska små förändringar. Till skillnad 
från koppar kunde tenn vara svårtillgängligt. 
Om tillgången på tenn var instabil, kunde det-
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ta mycket väl ha fått stora konsekvenser för 
t. ex. det till mykenska palatsen centraliserade 
ekonomiska systemet. Vid sydsluttningen av 
de Transsylvanska alperna började under åt
tonde århundradet en ny typ av gravar anläg
gas. Det var brandgravar under hög, med 
ovanligt stor andel barngravar, flertalet rikt 
utrustade med järnföremål. Då pastoral eko
nomi vid denna tid fick allt större betydelse 
runt Svarta Havet, kan dessa gravar ha anlagts 
av rörliga grupper, som för bete utnyttjade 
tidigare betydelselösa bergssluttningar. Både 
bergssalt för djurens behov och järn fanns 
inom samma område. Järnproduktiemen kan 
snart ha tagit sin början, men först infogad i 
ett rörligt livssätt. Omsider upprättades varu
byteskontakt med grekiska kolonier. Inom 
den grekisk-persiska världen hade slaveri eta-
bleiats. Slavar som produkt och arbetskraft 
kan snabbt ha fått betydelse även på Balkan 
och med betydelse för järnhanteringen i om
rådet. Därmed inleddes en ny ekonomisk fas 
(Taylor). 

Flera bidrag i publikationen berör Lausitz-
kultur. Buch och Ostoja-Zagörski har, den 
förre beträffande kulturens västra område, 
den senare beträffande dess nordliga, be
handlat relativt likartade problem. Lausitzkul
turen kan kronologiskt indelas i sex perioder, 
vilka efter sociala och ekonomiska kriterier 
kan sammankopplas till tre avsnitt. Per. I—III 
omfattar tiden ca 1500-1000 B . C , per. IV-V 
tiden ca 1000-550 B.C. och per. VI tiden ca 
550-300 B.C. Under per. I—III utvecklades 
kulturens särdrag, under IV-V dess ekono
miskt och socialt högsta nivå och under per VI 
skedde övergången till järnålder. Ur fyndens 
rumsliga fördelning kan regioner utläsas, som 
kan kallas för stamområden. Deras antal redu
ceras något under järnåldern. Ineim varje 
"s tamområde" fanns ett antal mindre enheter 
med varierande antal obefästa boplatser samt, 
i princip, en befäst boplats av Biskupin-typ. 
De befästa boplatserna eller borgarna kunde 
vara upp till 18 ha stora, hade centrumfunk
tion och fortfor att anläggas ända fram till ca 
500 B.C. Den rörliga karaktären hos de öppna 
boplatserna indikerar ett flexibelt jordbruk. 
Avkastningen under bronsåldern kan ha varit 
ganska god, den tekniska nivån däremot låg, 

eftersom hackbruk tillämpades. Årder inför
des först mot början av järnåldern. Under per 
V kulminerade befolkningstillväxt, bebyggel
seexpansion och -förtätning och från denna 
tid ses tecken på konflikter. Med yttersta bak
grund i klimatförändringen minskade odlings
arealen. Av okända skäl avstannade bronstill
förseln, järnhanteringen tog sin början efter 
en tid av obetydlig metallanvändning överhu
vud taget. Under per IV och V anlades flera 
rikt utrustade kammargravar i Spree-Neisse-
området, helt olika samtida urnegravar. Kan
ske kammargravarna markerade ett internt ut
vecklat ledarskap, men de kan lika väl ha haft 
extern bakgrund i samband med introduktion 
av järnteknologi. 

Järnålderns början karaktäriserades av att 
gamla sociala mönster upplöstes. Om de stora 
borgarna kan ses som tecken på urbanise
ringsprocess, så fullbordades den inte. Kanske 
den ekonomiska nivån inte var i paritet med 
andra ambitioner (Buck, Ostoja-Zagörski). 

I södra England kan två på depåfynd base
rade faser urskiljas under övergången från 
bronsålder till järnålder. Den ena är Ewart-
Park-fasen under 700-600-talen, den andra 
Llyn Fawr-fasen under övervägande 600-talet. 
Ewart-Park-fasens depåer är mestadels stora, 
blandade och av gjuterifyndskaraktär, och fö
rekommer oftast i anslutning till vattendrag 
och våtmarker, särskilt i nedre Thames-områ-
det. Llyn Fawr-fasens depåer är betydligt fär
re, av mindre omfång och med större andel av 
hela föremål. Järnföremål förekommer, lik
som bronsföremål av kontinentalt ursprung. 
Under denna fas försköts depåernas centrum 
mot Wessex och övre Thames-området. Sam
tidigt avlöstes i Wessex den gamla Deverel-
Rimbury-traditionen av nya keramiktyper 
med markerat regional fördelning. Tillsam
mans med liknande tendenser till regiemalitet 
i bronstypernas fördelning kan dessa drag tol
kas som tecken på ökad regional identitet. 

Man tänker sig ofta, att bronsföremål cirku
lerat inom ramen för vidsträckta allianssys
tem. Med gles befolkning, extensiv odling och 
överskott på användbar mark kunde sådana 
allianssystem behövas bl. a. för att säkra till
gången på äktenskapsparters, en grundförut
sättning för alt landskapets möjligheter kunde 
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utnyttjas på sikt. Kanske rådde sådana förhål
landen under äldre bronsålder. Men från sisla 
årtusendet före Kr. f. finns tecken på folkök
ning, intensifierad odling, allt större och mer 
varaktigt använda boplatser samt lagring av 
livsmedel. Bebyggelsestrukturen låstes där
med och försvarsanläggningar uppfördes. De 
gamla, vidsträckta allianssystemen förlorade 
sin betydelse, även som förmedlare av brons
föremål. Därmed "slutade bronsåldern". Om 
nedre Thames-området utgjorde centrum för 
bronscirkulation under Ewart-Park-fasen, så 
var både Wessex och övre Thames-ennrådet 
perifera under samma tid. Dessa, tidigare pe-
rifera, områden kunde däremot obehindrat 
exploateras, när de traditionella allianssyste
men mist sin funktion. Att brons cirkulerade i 
Wessex samtidigt som järn används vid nedre 
Thames kanske, i likhet med uppkomsten av 
regionala keramiktyper, indikerar regional 
särart? (Thomas.) 

På Irland sammanföll tillverkning och cir
kulation av bronser uppenbarligen väl med ett 
generellt västeuropeiskt mönster. Irland var 
självförsörjande beträffande koppar, tenn kan 
ha hämtats från Cornwall. Trots den nära till
gången på rävarar, upphörde bronsanvänd
ningen vid ungefär samma lid som i övriga 
Västeuropa. Efter en tid utan påvisbar metall-
användning, började järn tas i bruk (Cham
pion). Det irländska exemplet intar därmed cn 
nyckelposition för bedömningen av förhållan
det mellan "bronsålder" och sociala nätverk. 

I neun äldre skandinavisk arkeologi uppfat
tas övergången från bronsålder till järnålder 
som en genenngripande förändring inom fler
talet aktivitetsområden. Ett systemteeiretiskt 
grundat betraktelsesätt kan få likande resultat 
om skilda subsystem onyanserat vägs mot var
andra. Därför väljer Stig Sorensen att separat 
granska de materiella yttringarna av ev. för
ändring inom skilda aktivitetsennråden på syd
skandinaviskt område. Boplatsmönster och 
näringsfång förändras långsamt mot bebyg-
gelsekoncentration, utformning av fasta åker-
system, hägnader och funktionsuppdelade 
hus. Under yngre bronsålder kan bronspro-
duktionen ha decentraliserats alt döma av gju-
terilämningar på åtskilliga boplatser. Bronser
nas formvariation minskar mot standardise

ring, ett drag seim även präglar fyndkombina
tioner i gravar och depåer. Dominansen av 
kvinnliga föremål i depåerna antyder gender-
markering, ett drag som är mindre tydligt i 
gravarna och som är obetydligt under förro
mersk järnålder. Bronsdepåerna nedläggs 
ofta i våtmarker etc. och avskiljs även geneim 
sin sammansättning från det dagliga livets ytt
ringar, varigenom depåtraditionen kan ses 
som ett ritualiserat och från subsistensnivån 
skilt handlingsmönster. 

Även om betydande kontinuitet kan ses i 
gravkonstruktioner och gravfält, ligger dock 
en viktig skillnad mellan yngre bronsålder och 
förromersk järnålder däri, att under yngre 
bronsålder vissa föremål tillverkas speciellt för 
gravritualen, vilket inte sker under äldre järn
ålder. En avgörande skillnad mellan de jäm
förda tidsavsnitten kan då vara den, att den 
yngre bremsålderns aktivitetsfält ideologiskt 
separeras från varandra, medan de under för-
romersk järnålder integreras (Stig Sorensen). 

Genom dessa korta kommentarer kring val
da bidrag bar både bredden och djupet i den 
moderna diskussionen av "övergången från 
bronsålder till järnålder" berörts. Genomläs
ning i rak följd av publikationens samtliga bi
drag är en (ängslande upplevelse. Olika slags 
analyser av skilda regioner och aktivitetsytt-
ringar kan förvisso göras, men den övergri
pande syntesen knappast. Pluralismen kunde 
kanske ha markerats i en huvudtitel med for
men "The Bronze Age—Iron Age Transitions 
in Europé". Denna BAR-publikation kan 
varmt rekommenderas till studium eich efter
tanke. 

Eva Bergström 
Institutionen för arkeologi 

Göteborgs universitet 
S-403 13 Göteborg 

C. J. Becker, N0rre Sandegård. Arkäologiske 
inideisogelsei pä Bornholm 1948—1952. Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 
Historisk—filosofiske Skrifter 13. Köbenhavn 
1990. 200 s. ISBN 87-7304-204-8. Pris DKK 
4 0 0 : - . 

Bornholm har framförallt geneim Emil Vedels 
undersökningar och publikationer under se-
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nare delen av 1800-talet blivit känt for sin rika 
förhistoria. I den nu publicerade volymen om 
Norre Sandegård ger Carl Johan Becker en 
värdefull översikt över denna äldre forskning i 
vilken även en annan amatörarkeolog, Johan 
Andreas Jörgensen, tog del. Om detta kan 
man även läsa i Lars Jorgensens arbete Bakke
gård and Glasergård som liksom Beckers N0rre 
Sandegård utkom 1990. Lousgaard är en an
nan rik fyndplats på ön, liksom de nämnda 
känd från Vedels och Jorgensens utgrävning
ar. Materialet från den har på nytt analyserats 
av Henriette Lyngstrom i Aarb0ger 1989. Även 
Becker har bidragit till forskningarna kring 
Lousgård genom att gräva grav 28, publicerad 
i Acta Archaeologica 24, 1953. 

Vedels material har alltså gett impulser till 
analyser av nya frågeställningar men också till 
fältarbete med moderna metoder. Publikatio
nen om Norre Sandegård är en sammanställ
ning och sammanfattning av det som Becker 
genomförde under slutet av 1940-talet och 
böljan av 1950-talet. Den behandlar material 
från flera tidsavsnitt och speglar på så sätt 
författarens breda forskning som gett som re
sultat betydande arbeten inom alla perioder 
av förhistorien. Samtidigt lägger boken tyngd
punkten på för Bornholms förhistoria centra
la problem, problem med räckvidd långt utan
för öns gränser. 

Utgrävningarna kom till stånd 1948 och 
förlades till Norre Sandegård med avsikten att 
finna neolitiska boplatser med ett fylligare 
material än det man då kände till. Sådana 
boplatser påträffades, men först under den 
andra grävningssäsongen, åren 1951—1952. 
Det var i stället fynd från två andra perioder, 
mesolitisk tid och järnålder, som från början 
gav de intressantaste nya resultaten och som 
därför prioriterades. Det var tidsavsnitt som i 
hög grad intresserade Becker. Han bearbeta
de snabbt materialet och gav ut flera publika
tioner där undersökningsresultaten prelimi
närt fördes fram. I Aarh0ger 1951 behandla
des det mesolitiska materialet och samma år 
presenterades det förromerska på den nordis
ka arkeologkongressen i Helsingfors, där te
mat var den förromerska järnålderns pro
blem. Undersökningarna på Norre Sandegård 
gav också viktiga gravfynd från den yngre 

järnåldern. Två av dessa (nr 397 och 426), 
först publicerade i Acta Archaeologica 24, 
1953, var synnerligen rikt utrustade med pär-
luppsättningar och andra smycken, toilettgar-
nityr samt textil. 

En tyngdpunkt i den nu föreliggande publi
kationen är mesolitisk tid. Grävningen 1948 
gav som resultat kännedomen om flera bo
platser från denna tid, vilka nu kan definieras 
och inordnas kronologiskt i systemet av bo
platser på danskt område. För att kunna full
följa sina analyser har Becker ägnat tid åt ett 
studium av flintan som råmaterial. Han insåg 
att kännedomen om detta är en förutsättning 
för en bedömning av stenålderskulturernas 
funktion och sammanhang. Efter att ingående 
ha behandlat flintan i Acta Archaeologica 23 , 
1952, tar han här på nytt upp detta problem
komplex med särskild hänsyn till det born
holmska flintmaterialet. Här har komplette
ringar gjorts med uppgifter om den helt mo
derna forskningen inom området och resulta
ten av denna diskuterats. 

Detsamma gäller fyndmaterialet från brons
ålder. Intressanta iakttagelser rör rosen från 
den äldre bronsåldern och en grav från period 
IV/V med en täcksten med inknackade skål-
gropstecken. De anses ha tillkommit vid själva 
gravläggningen. 

En annan tyngdpunkt i arbetet bildar mate
rialet från äldre järnålder. Ett gravfält med 
brandgropar (brandpletter) utgrävdes full
ständigt. Möjligheten föreligger nu att stude
ra ett med moderna metoder undersökt grav
fält som belyser frågor om struktur och för
ändring från förromersk till äldre romersk 
järnålder. Materialet är av stort intresse. Det 
framlägges här i sin helhet vilket innebär att 
publikationen i Germania 1962 har komplette
rats. Denna typ av gravfält, känd från Vedels 
undersökningar och från en del undersök
ningar i senare tid, ger i hög grad karaktär åt 
Bornholms äldre järnålder. Det är ytterst vär
defullt att i Beckers arbete få en inträngande 
analys av gravskick och fynd och av de krono
logiska problemen. Keramik, fibulor och bäl
tehakar ger möjlighet till detta. Det var bl.a. 
detta material som Becker använde vid sina 
grundläggande analyser av periodindelningen 
i förromersk järnålder vars resultat han som 

Fornvännen 87 (1992) 



144 Recensioner 

nämnts lade fram vid arkeologkongressen i 
Helsingfors 1951. I det nu utkomna arbetet 
sammanfattas den relativa kronologien i fyra 
faser. Gränsen mellan fas 3 och 4 dvs. mellan 
förromersk järnålder och romersk järnålder 
är fortfarande svår att draga. Som ett viktigt 
material för analysen av dessa kronologiska 
problem ser Becker bältehakarna. Dessa be
handlas i ett specialavsnitt, Tillaeg III och 
kommer också att bli föremål för ett särskilt 
arbete. 

Man får i Beckers publikation inte bara en 
inträngande analys av det bornholmska mate
rialet från förromersk järnålder utan även en 
utförlig diskussion om kulturkontakterna som 
kan utläsas ur materialet. Det är kontakter 
med Sydskandinavien å ena sidan och områ
det mellan Oder och Weichsel å den andra. 
Vissa kontakter som man kanske väntar sig är 
dock mindre framträdande. 

Ett annat intressant resultat av den detalje
rade gravfältsanalysen är att två gravfält kan 
utskiljas i Norre Sandegårdkomplexet och att 
detta kan tyda på förekomsten av tvillingbyar. 
Det är spännande och stimulerande tanke
gångar som författaren här för fram. 

En tredje tyngdpunkt i Beckers arbete lig
ger på gravmaterialet från yngre järnålder 
(gravarna 397 och 426). Dessa gravar har i 
hög grad bidragit till nya forskningsresultat. 
Det har varit möjligt att rekonstruera inte 
bara helheten utan även intressanta detaljer 
i smyckeuppsätlningarna. Jämförelsen med 
det rika depåfyndet från 0 r b y på Själland och 
med gravar från Lousgård ger belägg för fasta 
normer i antal pärlor och pärlrader i kvinnor
nas utstyrslar och visar upphängningsanord-
ningarna. Då man i allmänhet även vid syste
matiska utgrävningar på grund av de förskjut
ningar som skett i gravar vid förmultningen 
ofta har svårt att se gravfyndens ursprungliga 
läge, är resultaten av denna utgrävning och av 
analysen av smyckeuppsättningen av stor bety
delse. Till detta kommer att textilfragment av 
dräkten nu kan fogas in i bilden av kvinnout
styrseln. En intressant detalj i grav 426 är den 
eleganta bronsdosan för förvaring av småsa
ker liksom förekomsten av ett teiilettgarnityr 
med de antydningar som dessa små redskap 
ger om internationella kontakter. 

Boken avslutas med specialanalyser i Tillaeg 
I - IV samt med en fyllig litteraturförteckning. 
Utom det nämnda Tillaeg III med diskussion 
av bältehakarna förtjänar Tillaeg IV, som be
handlar främmande inslag i bältebeslag och 
smycken, att nämnas särskilt. 

Publikationen om Norre Sandegård är med 
sin informationsrikedom, sitt fina och fylliga 
bild- och kartmaterial och med sin utförliga 
English Summary ett utomordentligt värde
fullt tillskott till den vetenskapliga litteraturen 
om Bornholms arkeologi. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen 

Kraftstorg 1, S-223 50 Lund 

Niels Bantelmann, Siiderbrarup. Ein Gräberfeld 
der römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungs
zeit in Ängeln. I. Archäologische Untersuchung
en. Offa-Biicher Band 63. Urnenfriedhöfe 
Schleswig-Holsteins Band 1 1 , 1 . Neumunster 
1988. 174 s., 12 fig., 20 kartor, 174 pl., 1 
bilaga. ISSN 0581-9741. 

Publikationen om gravfältet i Siiderbrarup är 
tillägnad preifessor Klaus Raddatz, som gene
röst ställt såväl materialet från sina undersök
ningar som vissa delresultat från bearbetning
en till Niels Bantelmanns förfogande. Raddatz 
var i yngre år verksam i Kiel och Schleswig och 
blev senare professor i Göttingen. För oss 
nordbor är han välkänd bl. a. för sina viktiga 
arbeten i större och mindre format om moss
fynden från Thorsbjerg. Han har också i stora 
monografier redovisat undersökningarna av 
jämåldersgravfälten vid Sörup I i Ängeln eich 
Husby i Schleswig-Flensburg, som Niels Ban
telmann använt som jämförelseobjekt vid be
arbetningen av materialet från Siiderbrarup. 

Siiderbrarup ligger i Ängeln i östra delen av 
landsdelen Schleswig knappa tre mil söder om 
den dansk-tyska gränsen. Fyndplatsen är belä
gen inne i orten Siiderbrarup. De nämnda 
mossfynden från Thorsbjerg kommer från en 
plats i det nära grannskapet. Vid torget i Sti-
derbrarup liar man sedan 1896 funnit urne
gravar och företagit utgrävningar vid en rad 
olika tillfällen, särskilt 1939, 1941 och 1961 
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genom Klaus Raddatz. Fynden förvaras i Ar
chäologisches Landesmuseum i Schleswig. 

Boken är så disponerad att huvudparten av 
den resonerande texten upptas av de i gravar
na representerade föremålsformerna, varef
ter följer små avsnitt om gravskick, om konti
nuitet i beläggningen på gravfältet och befolk
ningsfrågor, järnåldersfynd i närområdet 
samt besläktade gravfältsformer på båda siden-
om Nordsjön. Efter diverse fyndlistor samt 
litteraturförteckning följer en katalog samt il
lustrationer. 

I samtliga fall rör det sig om brandgravar 
och huvudsakligen urnegravar. Brandgropar 
förekommer i endast ett par fall, eich uppgif
terna är enligt Bantelmann inte helt säkra. 
Därjämte finns det vissa belägg för brandflak. 
Gravgodset har antingen varit med på bålet 
eller senare deponerats i graven i oskadat 
skick. En del av gravgodset och då främst 
vapen kan ha skadats avsiktligt av rituella skäl. 

Förf. anser att det är vanskligt att utnyttja 
ett material som detta för slutsatser om exem
pelvis den sociala strukturen och eventuella 
hierarkier i samhället, när det inte synes ha 
funnits bestämda regler för gravgåvornas art 
och omfattning. Om man jämför det ovan 
omtalade Sörup I med Siiderbrarup finner 
man att toalettredskap är ungefär lika vanliga. 
Om man däremot jämför Siiderbrarup med 
förhållandena på gravfältet vid Bordesholm 
blir resultatet att toalettredskapen där är be
tydligt mera sällsynta. Skillnaderna bereir tro
ligen mer på det komplicerade, inte helt regel
rätta gravskicket än på olikheter i utrustning 
under livstiden. 

Från Siiderbrarup kommer 1 234 fyndnum
mer jämte diverse ytfynd. Materialet har kar
terats på ett utmärkt sätt, som tydligt illustre
rar olika fyndkategoriers spridning. De enskil
da föremålen avbildas genom skickligt utförda 
teckningar med exakt angiven skala. 

Föremålskategorierna redovisas i olika 
grupper enligt typologiska kriterier. Det gäl
ler fibulor, söljor, remtungor och beslag till 
bälten, vapen, redskap m. m. Fibuleir påträffa
des i 68 gravar, vilket innebär 11,4% av de 
gravar, som bar gravgeids. De många grupper
na, 13 till antalet, karakteriseras efter Oscar 
Almgrens arbete från 1923, när så ansetts 

befogat, och eljest i enlighet med nyare indel
ningar. Fibulorna uppträder alltid i enstaka 
exemplar och är oftast av brons, några dock 
av järn. Söljor finns i ett antal av 44 exemplar 
eller 7,4% av de fyndförande gravarna. Av 
vapen inkl. sporrar finns det endast 11 st., 
vilket är ett mycket blygsamt antal även i den
na landsända, där vapen sällan lagts ned i 
gravar under romersk tid. 

Redskapen är talrikast företrädda i Siider
brarup. Som exempel kan nämnas att det låg 
kammar i 195 gravar (32,8%), pincetter i 259 
gravar (43,6%) samt böjda knivar i 224 gravar 
(37,7%). 

Den antropologiska undersökningen visade 
att olika redskapsformer inte var bundna till 
kön eller ålder. Intressant är att pincetter, 
som huvudsakligen är av former karakteristis
ka for senromersk tid och folkvandringstid, 
återfinnes i såväl mans- som kvinnogravar. Ef
tersom pincetter även uppträder i barngravar 
är det sannolikt fråga om gravgeids med sym
bolisk innebörd. 

Den mycket talrikt förekommande kerami
ken får en utförlig behandling utifrån form 
och dekor, som ses som en helhet och inte var 
fiir sig. För att få ett bättre underlag för be
dömningen och grupperingen dras även kera
miken från gravfältet vid det nämnda, av 
Klaus Raddatz publicerade gravfältet vid Hus
by in i diskussionen. Della börjar liksom Sii
derbrarup användas vid övergången mellan 
förromersk järnålder och romersk tid och 
fortsätter sedan kontinuerligt in i senromersk 
tid. Keramiken från Husby har systematiserats 
av K. Birk. Eftersom gravfältet uppenbarligen 
har använts i strikt följd från norr till söder 
kan man därmed även dra kronologiska slut
satser om keramikens förändring från s. k. 
t rat turnor över olika terrinformer och skålar 
ned till tratthalskärl och andra former med 
hög överdel. 

Även i Siiderbrarup är de s. k. terrinerna 
förbärskande under de äldre avsnitten av ro
mersk järnålder, varefter senare följer yngre 
terrinformer och andra kärltyper. Niels Ban
telmann har genomfört en uppdelning av det 
kerarniska materialet i inte mindre än 22 grup
per. Dekoren uppvisar variationer från enkla 
fåror eller "fyllda" skrafferade trianglar till 
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girlanger, bucklor och annan plastisk dekor 
under yngre avsnitt. Eftersom keramiken med 
undantag för redskapen är det rikhaltigaste 
materialet från Siiderbrarup har det tillmätts 
stor vikt vid den vetenskapliga bearbetningen. 

En fyndplats som denna är en intressant 
bekantskap fiir den som har sitt huvudsakliga 
verksamhetsområde i Sydsverige, där gravfäl
ten oftast är mycket små. De väldiga anhop
ningarna av gravar på flera platser i Schleswig-
Holstein med närliggande områden tyder på 
en från våra regioner avvikande bosättnings
struktur. 

Boken om Siiderbrarup är en gedigen pres
tation i traditionell dräkt. Arbetet har gått ut 
på att noggrant redovisa alla data från fältar
betena, men förf. har därjämte haft ambition 
och förmåga att systematisera materialet och 
sätta in det i rumsliga och tidsmässiga sam
manhang, om än utan större utförlighet. 

Den mycket koncentrerade resonerande 
texten innehåller överväganden av betydande 
intresse, dock utan att vara utpräglat teore
tisk. Arbetet håller sig strikt inom sina ramar. 
Genom den noggranna och öppna redovis
ningen ställs en serie data till förfogande för 
den forskning, senn vill utnyttja ett material av 
detta slag för nya synsätt eich pröva idéer om 
de människor som under de aktuella århund
radena efter vår tideräknings början hade sin 
tillvaro i denna del av det nordtyska området. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

Krafts torg 1, S-223 50 Lund 

Kyrkobyggnader 1760—1860. Del 1, Skåne och 
Blekinge. Volym 210 av Sveriges Kyrkor, 
Konsthistoriskt inventarium. Uppsala 1989. 
ISBN 91-7192-774-3. 

Projektet "Sveriges Kyrkor" startades 1912 av 
Sigurd Curman och Johnny Roosval. Avsikten 
var att inventera och i tryck beskriva "de 
svenska kyrkornas konstminnen". 

Under inemot sjuttio år publicerades näs
tan tvåhundra vetenskapliga kyrkobeskriv
ningar enligt initiativtagarnas kemcept. År 

1975 överfördes projektet till Riksantikvarie
ämbetet och blev där en del av byggnadsavdel
ningens dokumentationsenhet. Vid sidan av 
den traditionella utgivningen inleddes nu ock
så en annan projektverksamhet, som går ut på 
att skildra bestämda kyrkotyper i separata 
band. Början gjordes med Sveriges medeltida 
träkyrkor. Uppenbart är att den här formen 
för en presentation av kyrkobeståndet kom
mer att stimulera intresset för hela serien. 
Bättre än i de enskilda kyrkobeskrivningarna 
kan man peka på utvecklingslinjer och stiirre 
sammanhang. 

Med volym 210 inleds ett nytt projekt med 
rubriken "Kyrkobyggnader 1760-1860". En
ligt förordet är det fråga om att i sju band 
presentera ungefär 800 kyrkor, av vilka endast 
Skåne och Blekinge har rymts i det första ban
det med 43 respektive 14 kyrkor. 

Det bör genast sägas, att projektet är lagt på 
en bred bas, som inte består enbart av de 
anställda på Sveriges Kyrkor. Är 1984 inledde 
redaktionen ett samarbete med konstveten-
skapliga institutionen vid Stockholms univer
sitet; där har projektet "Nyklassicismens kyr
kobyggnader" bearbetats av ett seminarium 
under ledning av docent Ingrid Sjöström. För 
Sveriges Kyrkors del har förste antikvarien, 
fil. lic. Marian Rittsel-Ullén varit projektleda
re. 

Bokens läsvärde förhöjs betydligt av de ana
lyser och synteser, som kompletterar de gans
ka keirta kyrkobeskrivningarna. Vid sidan av 
de två projektledarna har viktiga kapitel 
skrivits av överantikvarie Evald Gustafsson, 
docent Siegrun Fernlund, förste antikvarien 
Axel Unnerbäck och fil. kand. Monica Ebe-
ling. I katalogdelen medverkar även Birgitta 
Sandström. 

När projektet utsträcks att eimfatta hela lan
det kennmer det framför allt att handla om 
den typiska svenska nyklassiska kyrkan, som 
har putsade och vitkalkade murar, torn med 
huv eller lanternin och en interiör i form av en 
stor eich ljus predikosal täckt av ett tunnvalv. 
Typen utbildades på 1750-talet och åtnjöt stor 
popularitet under cirka hundra år. 

Intressant är att kyrkeitypen tydligen lanse
rades centralt sedan ett nytt administrativt sy
stem för reglering av det offentliga byggandet 
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hade införts 1759. Förordningen, som ingår 
som en bilaga i boken, gällde framför allt 
överintendentsämbetets rätt att granska och 
godkänna de kyrkobyggen, som genomfördes 
med offentliga medel och kollektpengar, men 
den innehöll också en paragraf om att "sär
skilda klockstaplar av t rä" skulle "undvikas"; i 
stället skulle kyrkorna förses med stentorn. 

Redan Carl Hårleman, som dog 1753, hade 
ritat kyrkor av den nya typen, stora ljusa mu
rade salkyrkeir med torn i väster. Kort däref
ter fortsatte Olof Tempelman och andra sam
tida arkitekter på samma linje. Av de fjorton 
kyrkor som byggdes i Blekinge 1760-1860 hör 
de flesta till den här typen. 

Skåne med sina 43 kyrkor, av vilka bara fyra 
byggdes före 1800, utgör dock ett undantag 
tack vare C. G. Brunius' tretton kyrkor i me
deltidsromantisk stil. Uppenbart är att bara en 
auktoritet som Brunius kunde bryta den all
männa linjen, dessutom i ett landskap seim ur 
svensk synpunkt hade en egen och avvikande 
byggnadst radi tion. 

I bokens inledningsartikel säger Axel Un
nerbäck, att det eickså fanns andra regioner 
som vidhöll och utvecklade en egen tradition 
oberoende av ämbetets estetiska styrning; "de 
viktigaste exemplen är södra Norrland, där 
nuirmästaren Daniel Hagman ännu på 1770-
talet bygger teirnlösa kyrkor av rokokolyp med 
mansardtak". 

Diskussionen om överintendentsämbetets 
styrning av kyrkobyggandet hade tillförts yt
terligare stoff enn man i boken hade noterat, 
att den år 1759 givna förordningen gällde 
också i Finland till 1809. Där om någonstans 
valde allmogebyggmästarna med Jacob Rijf i 
spetsen att hävda den lokala traditionen med 
korskyrkan, i tiden inlånad från S:ta Katarina i 
Stockholm, senn det väsentligaste elementet, 
därtill ofta förverkligad i trä, som enligt för
ordningen var ett förbjudet material. Kors-
kyrkan fortlevde ända till 1850-talet, och med 
C. L. Engel återfördes den t . o .m. till arkitek
ternas ritbord. En följd av det här var eickså 
att klockstaplar byggdes i Finland precis seim 
förr. Den enda eftergiften bestod i att klock
stapeln av traditionell typ sammanbyggdes 
med kyrkans västra gavel, t .ex. i Keuru 1758 
och i Virdois 1774. 

I det här sammanhanget kan man också 
påminna om att tidevarvets kanske intressan
taste svenska nyklassiska kyrka inte byggdes i 
Sverige utan i Finland; det var den Pantenon-
kopia, som 1795-98 uppfördes i Tavastehus 
enligt ritningar av L. J. Desprez. Altaret pla
cerades i mitten och omgavs av en rund altar
ring och runda bänkar. Arrangemanget be
stod till 1892, då Tavastehusborna förverkli
gade sin länge närda önskan om en traditio
nell kyrkointeriör med ett altare i öster. 

Utgivarna av Sveriges Kyrkor förtjänar be
röm för det nya projektet, vars betydelse går 
långt utanför de konsthistoriska intressena. I 
en tid, då man från kyrkligt håll kräver allt 
större ingrepp i äldre kyrkointeriörer, bar de 
s. k. Tegnérladorna blivit särskilt starkt kritise
rade. Vid ett kyrkorumsseminarium i Äbo 
sommaren 1990 sade en från Sverige inkallad 
kyrklig "expert" , att de nyklassiska kyrkorna i 
Sverige borde bli "grävskopsmat". Man får 
hoppas att den viktiga information som nu 
blir offentlig skall bidra till en mera nyanserad 
syn på de interiörer, som med sin rymd och 
sitt ljus är ett uttryck fiir gångna generatio
ners uppfattning om kyrkorummet och dess 
utformning. 

Carl Jacob Gardberg 
Museiverket, SF-00101 Helsingfors 

Håkan Halländer, Svenska lantraser, deras bety
delse förr och nu. Beikförlaget Blå ankan, Vebe
röd 1989. 600 s. + talrika planscher. ISBN 
91-87956-00-4. 

Denna bok bör vara ett välkommet tillskott i 
be)khyllan hos såväl djuruppfödare som hos 
zoologer och, inte minst, forskare inom kul
turhistoria eich arkeologi. Den ger grundliga 
men lättlästa, ofta t. o. m. underhållande, 
framställningar av de olika husdjursaiternas 
och rasernas hisleiria och deras betydelse för 
landets ekonomi. Bildmaterialet är instruktivt 
och ibland rentav konstnärligt. (Se t. ex. bil
den på bokens pärm, med den 20-åriga kossan 
Lisskuna och hennes husbondfolk!) 

Del 1, med titeln »Människan och husdju-
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ret», inledes med fiir många icke-biologer sä
kerligen mycket värdefulla definitioner av ele
mentära, biologiska begrepp sådana som art, 
ras, population och variation. Sedan diskute
ras domestikation, avel m.m. , och ett långt 
avsnitt ägnas åt själva begreppet lantraser, 
och dessa rasers genetiska värde. 

I del 2 (bokens huvuddel) ger Halländer en 
översikt över samtliga ursprungliga husdjurs-
raser som dokumenterats i Sverige, alltifrån 
hästar och nötkreatur till ankor och höns. 
Framställningen är mönstergill, med goda be
skrivningar av raserna och omfattande histo
rik. - Recensenten delar inte alltid författa
rens åsikter, särskilt när det gäller det fyrhor-
nade fåret, men hoppas få tillfälle att diskute
ra detta i en särskild liten skrift. 

Bortsett från själva informationsvärdet i del 
2 så är nog del 3, »Bevaringsproblematik», 
mest intressant att läsa. Underrubriker sådana 
som »Varför bevara?», »Lantraserna och na
turvården», eller »Samhällsfilosofiska tankar 
kring lantraserna», måste väl attrahera var och 
en som direkt eller indirekt har med husdjur 
att göra. 

Såsom recencent måste jagju också försöka 
krysta fram något negativt. Det enda jag kan 
komma på, är att boken saknar såväl summary 
som abstract på något av världsspråken. Den 
innehåller j u så mycket faktakunskaper om 
- och så många intressanta aspekter på — hus
djurens historia att den borde vara tillgänglig 
även för en icke-nordisk läsekrets. Men kanske 
räknar författaren ined att översatta upplagor 
skall komma ut i andra länder så småningom. 

Ove Persson 
Almarkaröd 

S-242 92 Hörby 

Danske kalkmalerier. Romansk tid 1080—1175. 
Red. Ulla Haastrup og Robert Egevang. Kö
benhavn 1986. 207 s. ISBN 87-480-0466-9. 

Danske kalkmalerier. Senromansk tid 1175— 
1275. Red. Ulla Haastrup og Robert Egevang. 
Köbenhavn 1987. 215 s, ISBN 87-7241-629-
7. 

Danske kalkmalerier. Tidlig gotik 1275—1375. 

Red. Ulla Haastrup. Köbenhavn 1989. 221 s. 
ISBN 87-7241-639-4. 

Danske Kalkmalerier. Gotik 1375—1475. Red. 
Ulla Haastrup og Robert Egevang. National
museet, Köbenhavn 1985. 208 s. ISBN 87-
480-0464-2. 

Danske kalkmalerier. Sengotik 1475—1500. Red. 
Ulla Haastrup. Natiemalmuseet och Christian 
Ejlers Forlag, Köbenhavn 1991. 184 s. ISBN 
87-7241-641-6. 

1985 inledde Nationalmuseet i Köpenhamn 
utgivandet av en svit böcker, ägnade åt att 
presentera det förnämsta och intressantaste 
av danska kalkmålningar från medeltiden och 
intill tiden omkring 1700. Enligt de ursprung
liga planerna skulle de sista banden ges ut 
1987 men som i de flesta fall när det gäller så 
omfattande projekt som detta har utgivningen 
försenats. Vid början av 1991 föreligger såle
des fem av de planerade sju banden. 

Huvudansvaret har ända sedan början legat 
på Ulla Haastrup som dels är huvudredaktör, 
dels författat de konsthistoriska och ikono
grafiska sammanfattningar som inleder varje 
band. Hon har också författat åtskilliga av de 
detaljstudier av vilka banden i huvudsak be
står. I varje band finns också en presentation 
av Danmarks historia under den perieid re
spektive band behandlar. I de tre första ban
den har Robert Egevang författat dessa pre
sentationer, i fjärde bandet Erland Porsmose 
eich i femte bandet Thelma Jexlev. Den histo
riska bakgrund som en läsare får genom dessa 
sammanfattningar vidgar synfältet och ökar 
förståelsen av de målningar som presenteras. 

Varje band består, förutom av de nyss 
nämnda inledningarna, av en serie kortfattade 
uppsatser, de flesta ägnade enskilda målning
ar eller speciella ikonografiska motiv, författa
de av först och främst konsthistoriker, histo
riker och andra specialister. Att Nationalmu
seets konservatorer ofta förekommer bland 
dessa uppsatsförfattare är ett av de verkliga 
plusvärdena hos denna boksvit. Med tillfreds
ställelse noterar man också att svenska kon
servatorer, verksamma i Skåne, har fått kom
ma till tals. Konservatorernas redogörelser 
för målningsteknik, konserveringsprindper, 
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konserveringshistoria m. m. är nyttig läsning 
och visar med stor tydlighet på nödvändighe
ten av ett nära samarbete mellan konst
historiker och konservatorer. Kanske främst 
redogörelserna för det romanska måleriets 
teknik är av central betydelse, då de iakttagel
ser konservatorerna gjort inom detta område 
bidrager till säkrare dateringar och bättre 
slutsatser om verkstadssammanhang, konti
nentala paralleller m. m. Arbetet att i den re
konstruerade tekniken utföra nya målningar 
har också gjort det möjligt att med någorlun
da säkerhet beräkna tidsåtgången vid utföran
det av målningarna i de romanska landskyr
korna — omkring två veckor i ett kor från 
romansk tid av måttliga dimensioner, dvs. be
tydligt snabbare än vad man föreställt sig. 

Varje band avslutas med en katalog över de 
målningar som behandlats. Där redovisas, 
kortfattat, motiven och man får en samman
ställning av litteratur där målningarna be
handlats. Viktigt och allt annat än normalt i 
presentationer av detta slag, är att det också 
kortfattat redogörs för målningarnas kon
serveringshistoria. Allra sist finns en littera
turlista med ett urval av den viktigaste skandi
naviska och europeiska litteraturen om kalk
målningar och ikonografi. 

Att målningar från Skåne, Halland och Ble
kinge tas upp till behandling är naturligt -
dessa landskap utgjorde under större delen av 
de århundraden som behandlas en del av det 
danska riket. Sambandet mellan romanska 
målningar i Skåne och på Själland har också 
sedan länge påpekats. Den s. k. Finja-gruppen 
är rikt representerad i båda landskapen. Den 
s. k. Jörlunde-gruppen har t. o. m. en repre
sentant på andra sidan den medeltida riks
gränsen: i Vrigstad i Småland. Dessa målning
ar får vi dock nöja oss med att studera i akva
re l lkopior - kyrkan revs 1865. Svenska forska
re har bidragit till samtliga hittills utkomna 
band. Inger Ahlstedt Yrlid har således svarat 
för några viktiga bidrag om skånska romanska 
målningar. Torkel Eriksson presenterar de 
högintressanta, först i början av 1980-talet 
frilagda 1400-talsmålningarna i Brönnestad, 
medan Marian Ullen svarar för presentatio
nen av Vrigstad, för att nämna några exem
pel. 

Att på traditionellt sätt recensera de hittills 
publicerade banden på sammanlagt bortåt 
1 000 sidor är inte möjligt och knappast heller 
meningsfullt. Det går givetvis att finna ett el
ler annat direkt sakfel i varje band. Så har 
t .ex. 1100-talsbiskopen Gislo av Linköping i 
det första bandet om romanska målningar 
givits titeln ärkebiskop — han fick nöja sig med 
att vara biskop i sitt eget stift. När Brodde-
torps-antemensalet nämns som jämförelse
material placeras den kyrka varifrån antemen-
salet kommer i Skåne - dess rätta plats är 
Västergötland. Det talas i samma band om de 
romanska målningarna i oktogonen i den un
der andra världskriget bombskadade domen i 
Köln när det rör sig om S:t Gereon, något som 
också framgår av Bildförteckningen. I tredje 
bandet, på tal om framställningen av skärs
elden i Keldby kyrka, daterad till omkring 
1325, sägs att läran om skärselden fick kyrklig 
sanktion på det tridentinska konciliet 1439 -
så skedde på ett koncilium i Florens detta år, 
med bekräftelse i Trento drygt hundra år se
nare. Självklart vill man då och då ifrågasätta 
dateringar och bildtolkningar även om detta 
för undertecknads del sker förhållandevis 
sällan. När en scen i Ängsö-målningarna, det 
hittills icke entydigt tolkade trädet med drak-
huvudsavslutade grenar och med en mängd 
småfigurer, används som en parallell till en 
framställning av dödssynderna infogade i ett 
träd i Skibby kyrka från en något senare tid än 
Ängsö måste dock en stillsam protest framfö
ras. Trädet i Ängsö är icke en symbolisk fram
ställning av de sju dödssynderna - underteck
nad räknar med att snart, sedan en motsvarig
het i en fransk handskrift framkommit, kunna 
presentera en slutgiltig tolkning av denna 
scen, som onekligen lätt ger upphov till åtskil
liga tolkningar. 

Rubrikerna på banden ger däremot anled
ning till mera principiella anmärkningar. Den 
första perioden och det första bandet omfat
tar tiden 1080-1175 och betecknas, helt in-
vändningsfritt, romansk tid. Perioden 1 1 7 5 -
1275 betecknas som senromansk, perioden 
1275-1375 som tidig gotik, perioden 1375— 
1475 som gotik. Även om det inte går att 
förneka att stilretarderingen inom måleriet 
under 1200-talet här i Skandinavien ibland 
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kan vara tydlig och att man endast undan
tagsvis finner målningar som man helhjärtat 
är beredd att beteckna som höggotiska, är det 
dock tveksamt om man bör använda period-
och stilbeteckningar som måste vara helt för
virrande inte minst för kontinentala forskare, 
som knappast brukar låta tidig gotik omedel
bart följas av en gotik, som tar sin början 
1375. Även årtalsgränserna tål att diskuteras. 

Av medeltidens kalkmålningar framstår de 
romanska som de ur många synpunkter mest 
intressanta och detta av flera skäl. De är 
inånga till antalet - i det första bandet presen
teras närmare 40 kyrkors målningar och det 
finns fler. En del av dessa målningar har drab
bats av hårdhänta restaureringar under 1800-
talet och 1900-talets början - de äldsta mål
ningarna, i Jellinge, är t. ex. ersatta med ko
pior - men en betydande del befinner sig i av 
människohänder förhållandevis orört skick. 
De under senare år upptäckta och frilagda 
målningarna har konserverats på ett föredöm
ligt varsamt sätt. Att tiden gått illa åt alla 
målningar och atl vad vi nu ser endast är en 
skugga av vad som en gång varit minskar inte 
intresset. Det är, trots allt, fullt möjligt att 
bilda sig en uppfattning om det ursprungliga 
utseendet. I flera fall är det också möjligt att 
få ett grepp om det ikonografiska program
met. Huvudparten av de romanska målningar
na är dessutom av hög konstnärlig kvalitet, 
fullt jämförbara med av den konsthistoriska 
forskningen flitigt behandlade målningar på 
kontinenten och i England. Man har verkligen 
orsak att dela Ulla Haastrups förvåning över 
att de danska (och i någon mån också de svens
ka) målningarna ägnats så liten uppmärksam
het. Fiir Danmarks d d finns dock P. Norlunds 
& E. Linds stora publikation Danmarks roman
ske kedkmalerier från 1944. Att nära samband 
finns med det kontinentala måleriet är helt 
uppenbart . I vissa fall kan man räkna med att 
målare från t. ex. Rhenlandet, Niedersachsen 
eller andra delar av Tyskland inkallats för att 
utföra mera krävande arbeten. Jämförelser 
med det kontinentala materialet försvåras 
dock av att detta alltför ofta utsatts fiir hård
hänta restaureringar. Skiljaktiga uppfattning
ar om dateringarna är också allt annat än 
ovanliga. Det finns dock ett intressant men 

delvis svårtillgängligt material vid sidan av de 
stora monumenten som bör beaktas vid det 
fortsatta arbetet med att foga in de danska 
romanska målningarna i ett större samman
hang. Då kommer det också att ges tillfälle att 
mera i detalj diskutera det byzantinska infly
tande som är märkbart i åtskilliga målningar 
och som berörs i flera av uppsatserna om det 
romanska och senromanska måleriet. 

Under loppet av 1200-talet minskar mural-
måleriets betydelse. Väggarnas bilder flyttade 
över till fönstrens glasmålningar eich vad som 
återstod var det dekorativa måleri som behöv
des för att förstärka och förtydliga arkitektu
ren. Detta slags arkitekturmåleri finns också 
representerat i Danmark, t .ex. i Ribe, medan 
i det närmaste ingenting bevarats av de glas
målningar som en gång bör ha funnits. I gen
gäld kan man konstatera att man i Skandinavi
en liksom t. ex. i Graubiinden i Schweiz och 
Kärnten i Österrike fortsatte att dekorera kyr
kornas väggar liksom de valv som i Danmark 
fr. o. m. 1200-talets mitt och senare hälft bör
jade muras också i landskyrkor. Fiir de konst
historiker som föresatt sig att finna förebilder 
och paralleller på kontinenten och i England 
är det följaktligen klent med jämförelse
material bland kalkmälningar. Det ligger då 
nära till hands att ta till samtida miniatyrmåle
ri som jämförelsematerial medan det är min
dre vanligt, hittills, att utnyttja det rika mate
rial som glasmåleriet utanför Skandinaviens 
gränser erbjuder. Att teckna förlagor, kar
tonger, till glasmålningar hade mera med mo
nument almåleri alt göra än att måla miniaty
rer. I flera av uppsatserna i samtliga band 
diskuteras också vilka direkta förlagor, seim 
målarna i Danmark kan tänkas ha utnyttjat. Så 
nämns t .ex. Wolfenbtittel-manuskiiptet från 
1200-talets förra hälft med dess ligurstudier i 
ganska prononcerad byzantinsk stil i samband 
med de ungefär samtida målningarna i Ring
sted. Att sammanställningar av figurstudier 
m. m. av ungefär samma slag kommit till an
vändning även bland målare i Danmark är 
Högst sannolikt även om några spår av sådana 
ännu ej kunnat påvisas. Det är först när målar
na börjat utnyttja träsnitt, bleickböcker och 
gravyrer, dvs. mångfaldigade grafiska blad, 
som det går att peka ut bestämda förlagor. 
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Vad som bevarats av ettbladstryck i olika tek
niker från 1400-talet är dock endast en ringa 
del av vad som en gång funnits varför betyd
ligt flera scener och figurer än vad som hittills 
kunnat påvisas kan återgå på grafiska för
lagor. 

Åtskilliga av uppsatserna behandlar ikono
grafiska frågor. Lärorika är redogörelserna 
fiir tolkningen av några scener i Sönder Naerå 
kyrka, daterade till 1175-1200. Målningarna 
frilades och konserverades i slutet av 1890-
talet och just dessa scener väckte stor upp
märksamhet och tolkades seim framställningar 
av ett stycke dansk medeltidshistoria, bl. a. 
missionståget mot venderna. Man kan i de 
olika tolkningarna av scenerna avläsa hur det 
historiska synsättet ändrats och nya tolknings
förslag hade säkert seit dagen även i framti
den om inan inte vid en omrestaurering 1981 
(målningarna har f ö. omrestaurerats tre 
gånger efter det att de frilagts) kunnat påvisa 
felaktiga kennpletteringar och därigenom 
gjort det möjligt att säkerl tyda scenerna: de 
har hämtat sina motiv ur S:t Thomas Beckets 
historia och skildrat bl.a. mordet på honom i 
katedralen i Canterbury, en händelse som 
hade utspelat sig endast en kort tid före mål
ningarnas tillkomst. Vi får här ett av de många 
exemplen på nödvändigheten av att vara upp
märksam på målningarnas bevaringstillståuel 
och att söka fastställa vad som är komplette
ringar, något som kräver samarbete mellan 
konservatorer och konsthistoriker. 

En genomläsning av de fem hittills utgivna 

banden visar vilken rikedeim de danska kyr
korna erbjuder såväl specialisten som den 
normalt kulturintresserade. De förstklassiga 
färgbilderna, till övervägande delen nytagna 
för serien av Nationalmuseets fotografer Len
nart Larsen eich Kit Weiss, av ett mycket svår-
fångat material, liksom ett högklassigt tryck 
gör dessutom läsningen extra stimulerande. 
Som representant för den först nämnda kate
gorin av läsare må det dock vara tillåtet att 
hysa en uppriktig förhoppning om att de mes
tadels kortfattade presentationer som serien 
erbjuder och som i många fall kompletteras av 
beskrivningar i Danmarks Kirker kommer att 
följas av grundligare genomgångar av åtmin
stone de viktigaste målningarna eller gruppel
av målningar. Det finns ännu mycket att säga 
om t.ex. de romanska målningarna i Vä eller 
om en del av de sengotiska målningarna i de 
skånska kyrkorna, för att bara nämna några 
exempel från nu svenskt område. För att även 
forskare som inte behärskar danska eller 
svenska skall få möjlighet att bilda sig en upp
fattning om materialets rikedom och inse att 
det utgör en högst väsentlig del av det europe
iska kulturarvet är det dessutom önskvärt med 
publikationer på engelska eller tyska. Ett urval 
av de bästa bilderna av de viktigaste målning
arna med en kemcentrerad text på något eller 
varför inte båda dessa språk skulle kunna vara 
en god början. 

Ake Nisbeth 
Ymsenvägen 10 

S-l 21 42 Johanneshov 
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Hermann Hinz, Ländlicher Hausbau in Skandi
navien vom 6. bis 14. fahrhundert. Stova — Eld
hus — Bur. Zeitschrift fiir Arcbäologie des Mit
telalters Beiheft 5. Bonn 1989. 367 s., 138 
fig., varav 10 i färg. ISBN 3-7929-0989-9. 

År 1979 igångsatte professor Hermann Hinz 
vid Forschungsbereich 17 i Kiel ett projekt 
om skandinaviska hus. Detta var ett ämne, 
som intresserat honom sedan flera decennier 
tillbaka och som han under årens lopp be
handlat i en rad olika sammanhang. Vid kol
lokviet på Fuglsang 1980 formulerades pro
blem och detaljerad uppläggning. Efter 1983 
blev en viss begränsning nödvändig, eftersom 
personal och anslag inte stod till förfogande 
på samma sätt som förut. 

Danmark, Sverige och Norge skulle be
handlas, vilket krävde genomgång av en om
fångsrik litteratur för att få fram uppgifter om 
landsbygdens hus från 500-tal till ca 1400 
samt resor i Skandinavien för att dels studera 
fyndlokaler, dels träffa kollegor, som arbetat 
med problem kring husfynd resp. publicerat 
material. Med beundransvärd energi har Her
mann Hinz genomfört denna stora forsk
ningsuppgift, som resulterat i en mycket inne
hållsrik volym med talrika data och ett i hu
vudsak fint illustrationsmaterial. När man 
kommer från ett annat språkområde är det 
naturligtvis svårt att helt undvika skrivfel av 
olika slag, och man noterar också åtskilliga 
stavfel i fråga om namn, bok- och artikeltitlar 
m.m. , dock ej av sådan art att de hindrar 
förståelsen av texten. 

Hinz' arbete är en grundlig studie av tradi
tionell prägel. Han har tagit sig an ett viktigt 
ämne och en tidsperiod, som borde vara till
räckligt lång för att ge insikt i en utveckling 
från yngre järnålder in i högmedeltid. Han 
har valt att undersöka ett stort område, även 
om de nordligaste delarna inte kommer med, 
och han vill bl. a. söka samband i landsdelar

nas olika skogsbestånd och därmed villkoren 
för husbyggandet. 

Förf. börjar med Norge. De skiftande na
turbetingelserna gör att man enligt Hinz' me
ning inte kan förvänta sig enhetlighet i hus
konstruktionerna. I öster finner man en do
minans för timrade hus (blockhus), i väster 
stenmarkerade grunder och stolpkonstruk-
tioner. I västra Norge har som bekant under
sökts husgrunder från romersk tid och 
folkvandringstid av främst Jan Petersen, Si
gurd Grieg och Bj0rn Myhre. 

Långhusen är ofta ca 40 m långa och 6-7 m 
breda och innehåller boningshus och ibland 
stall. Variationen är deick betydande. Många 
men långtifrån alla är treskeppiga. De sten-
markerade husgrunderna har vid närmare 
studium befunnits rymma spår av trä, som 
möjliggör olika tolkningar om väggarnas och 
takets konstruktion. Man kan ha rest trä
väggar på stenmurar, men det finns också 
grunder, som troligen är lämningar efter rena 
sten- eller torvhus. På vissa platser har man 
kunnat belägga fortsatt bebyggelse under vi
kingatid eller medeltid. 

De medeltida husen redovisas efter sin belä
genhet i olika delar av Norge. Nu är husen 
som regel inte lika långa som tidigare, och 
stallen är inte heller sammanbyggda med bo
ningshusen. Till de medeltida gårdarna hörde 
"stova", "eldhus" och "bur" . I den först
nämnda uppehöll sig familjen, och här hade 
man sina sovplatser. Man ägnade sig åt viss 
matlagning, intog sina måltider här samt ut
förde bl.a. textilt arbete. I "eldhuset" lagade 
man mat i större omfattning och bakade bröd, 
skötte tvätt m. m. Det sistnämnda var en vist-
husbod, där man förvarade (lagrade) mat
varor av skilda slag. Stall förekommer ibland 
tillsammans med lador. Dessutom fanns det 
hus för bad och ibland även kvarnar. Husen är 
i skiftesverk eller knuttimrade. 

Sammanfattningsvis konstaterar Hinz att 
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det är i de västra delarna, som man verkligen 
kan följa utvecklingen i fråga om hustyperna 
från folkvandringstid in i medeltid och då sär
skilt i kustområdena. 

För Sveriges del behandlas Stenbergers tidi
ga undersökningar av husgrunder på Öland 
från romersk tid och folkvandringstid och vi
dare husgrundsundersökningar i anslutning 
till Skedemosse av M. Beskow-Sjöberg samt 
givetvis Eketorp och kämpgravshusen på Got
land. Gotländska långhus från vendel- och vi
kingatid omtalas liksom husgrunder med trä
konstruktion och stenhus från vikingatid och 
tidig medeltid. Hinz diskuterar likheter och 
skillnader mellan dessa för oss välkända 
öländska och gotländska hus. På Gotland sy
nes långhus förekomma i varje fall in i vendel
tiden men i och med vikingatiden får husen 
mindre format. 

Bortsett från på Öland och Gotland har 
husgrunder länge varit sällsynta i Sverige. 
Denna situation har dock kraftigt förändrats 
under senare år genom såväl ett flertal exploa
teringsgrävningar som vetenskapliga projekt, 
och det finns numera belägg för hus och går
dar i olika delar av landet. Det rör sig om både 
långhus och mindre grophus, de senare med 
varierande funktion. Efter det att den första 
större ansamlingen av grophus undersökts i 
Valleberga har åtskilliga sådana småhus på
träffats i Skåne, varför grophusen torde vara 
mera väldokumenterade där än någon annan 
stans i Sverige, och man har fått en tydligare 
bild av deras form och användning. Detta 
hänger givetvis samman med att grophusens 
bottnar skonats vid det intensifierade lantbru
ket och annan markanvändning på ett helt 
annat sätt än hus direkt på marken. 

Grophusen var länge den helt förhärskande 
hustypen och daterades framför allt till ven
del- och vikingatid. Nu har de fått en något 
vidare datering, och därjämte finns det belägg 
för långhus med stolpkonstruktioner i Skåne 
liksom på allt fler platser i Sverige. 

I sin sammanfattning om husen på det 
svenska fastlandet påtalar Hinz det i och för 
sig naturliga i att influenser från olika håll 
påverkat utvecklingen. I de sydligare delarna 
av Sverige ser man likheter med Danmark, 
medan utvecklingen skett på annat sätt längre 

upp i landet, där mångfalden är stor i fråga 
om den inre konstruktionen. Väggarnas utfö
rande överensstämmer inte heller med kämp-
gravarnas sten- och jordvallar eller de norska 
husen. 

I Danmark finns det tidiga järnåldersbelägg 
för treskeppiga långhus, och främst i Jylland 
har man en rad exempel på byar. Av arbeten 
under senare år förtjänar Steen Hvass' stora 
publikation om Hodde särskild uppmärksam
het. Från folkvandringstid och vendeltid nam
nes många hus från skilda delar av Danmark. 
Det rör sig oftast om långa lerklinade flät
verkshus, mindre markhus samt grophus. En 
icke oväsentlig del hör till de vikingatida borg
anläggningarna med sina elliptiska ("skepps-
formiga") hus, vilka ger Hinz anledning att 
redovisa utbredningen av denna form i Nord
europa. 

De medeltida husen visar anknytning bakåt i 
den egna regionen. Man kan punktvis följa 
utvecklingen, fastän endast ett mindre antal 
medeltida husgrunder utanför städerna har 
undersökts. Den under vikingatiden klart do
kumenterade uppdelningen av gården i flera 
byggnader med olikartad funktiem fortsätter 
in i medeltiden. Ladugårdar med tydliga bås 
för kreaturen har visserligen ännu inte påvi
sats i Danmark enligt Hinz' redovisning av det 
danska materialet men bör givetvis ha funnits i 
anslutning till boningshusen. 

En sammanställning av husundersökningar 
inom ett sammanhållet område som detta är 
självfallet av stort intresse. Det möjliggör jäm
förelser på olika nivåer. Om man först ser på 
det valda arbetsområdet kunde man önska att 
Finland hade varit med eftersom man då kun
nat få ytterligare en möjlighet till studium av 
hus och gård i nära samband med övriga Nor
den. Här kan spåras en övergång från långhus 
till mindre, knuttimrade hus redan under vi
kingatid. Samtidigt förstår man att det hade 
ökat arbetsuppgiftens omfång att inkludera 
det finska området. 

Är tidsramen den bästa för undersökning
en? Om man vill följa en utveckling, spåra 
förändringar eller fastställa kontinuitet är det 
givetvis angeläget att röra sig inom ett längre 
tidsavsnitt, och man kunde rent av tänka sig 
undersökningen förd fram till ca 1700 för att 
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få med de yngre väldokumenterade husen. På 
det sätt förf. arbetar har han integrerat alla de 
kända fyndplatserna. Men man kan också tän
ka sig andra sätt att angripa fragen' om husens 
konstruktion och funktion. Ett veire att ta med 
städernas hus - vilket här skett endast margi
nellt - eich i stället inte gå så långt in i medelti
den. Att syssla med stadsbebyggelsen medför 
många problem, inte minst när det gäller im
pulser och påverkan utifrån av olika slag, men 
det skulle ha möjliggjort en helhetsbild, som 
saknas när man enbart fokuserar intresset på 
landsbygden. 

Ett annat och faktiskt ganska stort dilemma 
är att det just under det senaste decenniet 
framkommit mycket nytt husgrundsmaterial, 
senn visserligen ännu bara fått sin preliminära 
publicering men som skulle ha inneburit ett 
delvis annorlunda synsätt, om det hade kom
mit med i behandlingen. Man har exempelvis i 
Mellansverige (Pollista och Barknåre/Ling-
nåre samt i Sigtuna) hus seim kan dateras fram 
till ca 1300. Detta nya material visar på större 
mångfald än man tidigare haft stöd fiir och 
gör därmed tolkningen mera komplicerad. 
Vissa viktiga 60-poängsuppsatser har tyvärr 
varit eibekanta för förf. eftersom de inte varit 
publicerade på gängse sätt. 

Värda speciell uppmärksamhet är de gamla 
trähus i Dalarna eich Härjedalen, som har da
terats med dendrokronologisk metod och där 
det äldsta kunnat föras tillbaka till 1280-talet. 
Detta utomordentligt viktiga resultat kunde 
ha givit utslag i behandlingen av det medeltida 
materialet. 

Det pågår överhuvud intressant forskning 
om hustyperna eich deras funktion i Neirden. 
Som exempel kan nämnas att Jan-Erik 
Augustsson har skrivit en uppsats i tidskriften 
Meta 90: 1-2 med titeln "Den medeltida 
landsbygdens hus" och arbetar med ett pro
jekt kring detta tema, och i boken om Sigtuna-
utgrävningen 1988—90 (red. Sten Tesch) med 
titeln Makt och människor i kungens Sigtuna, 
(Sigtuna 1990) ingår också ett litet avsnitt om 
hus. Viktig är även den byggnadstekniska ana
lys, som genomföres av en rad norska hus, 
däribland Ullandhaug, i Jochen Kombers bok 
Jernalderens gårdshus (Arkeologisk museum i 
Stavanger, AmS-Varia 18, Stavanger 1989). 

Man kan därför vänta sig analyser, som ut
går från nya öppna synsätt och som kan verifie
ras genom ett under senare år framtaget ma
terial. Det sagda innebär på intet sätt ett för
ringande av värdet av Hermann Hinz' stora 
insats. Hans tungt vägande publikation kom
mer på inånga sätt att kunna utnyttjas och 
inspirera till ny fiirskning. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

Krafts torg 1, S-223 50 Lund 

E. Schia & P. B. Molaug (red.). De arkeologiske 
utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Rind 8, Daglig
livets gjenstander — Del II. Alvheim & Eide Aka
demisk forlag. Oslo 1991. 280 sid. ISBN 82-
90359-51-9. 

De arkeologiska utgrävningarna i Gamlebyen, 
Oslo, har pågått under de senaste decennier
na. Fynden, varav de äldsta är från tidig me
deltid, härrör från flera utgrävningsområden 
och har publicerats i hittills 8 band under åren 
1971-1991. De två sista banden, 7 och 8, 
gäller "Dagliglivets gjenstander", Del I och 
II, där resultat från två, ibland tre olika fält 
redeivisas. Det åttonde bandet innehåller be
skrivningar av textilier (av A. Kjellberg och M. 
Hoffmann), sländtrissor (av P. B. Molaug), 
vävtyngder (av L. M. Rui), knivslidor (av. G. 
Bolstad), läderväskor (av E. Schia) om tre av
snitt: om en stylos, om ornament i allmänhet 
och om skedar, författade av S. Horn Fugle
sang, samt slutligen ett avsnitt om det funna 
filmmaterialet, redovisat av E. Mikkelsen. -
Samtliga avsnitt har engelska sammandrag 
utom Fuglesangs två sista, som är avfattade 
helt på engelska. 

Enligt Erik Schias inledande kapitel har man 
funnit förhållandevis många föremål som be
lyser vardagslivet under medeltiden och där
för lagt vikt vid att söka bestämma föremåls
gruppernas funktion inom olika användnings
områden. Äldersbestämniiigen av fyndlagren 
har skett med hjälp av de bränder som man 
vet har försiggått från och med den första 
hälften av 1000-talet fram till den stora stads-
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branden 1624. Därtill kommer förhärjningar 
av bebyggelsen under pesten i mitten av 1300-
talet. 

De funna textilierna härrör huvudsakligen 
från 1100- och 1200-talen. De består av 1 570 
tygfragment från ca 497 tyger, några rester av 
filt, trådar eich trådflätningar. De flesta är av 
ull. Även gethår förekommer som material i 
textilier. Efter vanligheten kan endast rester 
av linne och lintråd eller textilier av andra 
växtmaterial spåras. Enligt B. Weber i Band 7 
har dock pollen och frö av lin och nässlor 
konstaterats. Man har dessutom funnit prov 
på textilier av silke och två föremål av guld, 
dvs. ett flätat band samt en broschering från 
ett band. Det är resultatet av ett stort och 
noggrant genomfört arbete som författarna 
P. Kjellberg och M. Hoffmann lagt fram till 
publicering. En beskrivande del följs av en 
katalogdel. 

Författarna poängterar att manuskriptet 
var färdigskrivet och inlämnat till tryckning 
1982, men att publiceringen skett först 1991, 
varför senare hithörande litteratur har inar
betats bara i begränsad omfattning. Man bör 
kanske inte förvåna sig över att det är just 
nyare norsk litteratur som författarna beaktat. 

Beskrivningen av textilfragmenten i ylle 
sker gruppvis efter den teknik, med vilken de 
utförts, dvs. huvudsakligen tuskaft, tre- och 
fyrskaftad kypert. Dessutom har fyra exempel 
på sidenvävnader, två i tuskaft och två i sami-
tumteknik, påträffats. 

Bland teknikgrupperna av yllevävnader 
finns prov på mycket olika kvaliteter, från 
mycket grova till mycket täta, det senare vanli
gen i varpriktningen. 

Spinnriktningen i respektive varp och inslag 
är angiven som S-, respektive Z-spinning. 
Tyvärr har man sökt förklara denna nu inter
nationellt accepterade terminologi inte bara i 
bild utan även som med- och motsolsspinning, 
vilket kan medföra allvarliga missförstånd. 
(Textilfeirskarna A. Geijer och M. Hald hade 
exempelvis motsatta åsikter om vad med- och 
motsolsspinning innebar, dvs. om hänsyn 
skulle tas till vridning av redskapet eller trå
den.) Av tygfragmenten i tuskaft, 107 stycken, 
är 45 vävda av Z-spunnet garn i den ena rikt
ningen och S-spunnet i den andra, medan 35 

har Z-spunnet garn i både varp och inslag. Det 
sistnämnda systemet finns i tyg av hög kvalitet 
och med en glansig yta. 

Författarna har särskilt framhållit några ty
ger i en grov kvalitet av tvåtvinnat garn. Mot
svarigheter har påträffats i andra delar av 
Nordvästeuropa, och de kan ha efterbildats i 
Norge. De antas ha brukats som emballage. 
Detta är ett exempel på författarnas fram
gångsrika jämförande studier. 

I materialet har också påträffats prov på 
den dubblering av varp- och inslagstrådarna i 
en tuskaftsbindning som brukar kallas pana-
ma. Det är av speciellt intresse, därför att 
broderade vävnader av linne i denna teknik 
har bevarats från medeltiden i norska kyrkor, 
och inte minst att broderiet i den berömda 
Hojlandstapeten från första hälften av 1200-
talet är utfört på en yllebotten vävd i panama. 
Det ena av de två funna tygfragmenten i ylle 
är också daterat till mitten av 1200-talet. För
fattarna förmodar atl panamastrukturen är 
särskilt lämpad för broderi, ett trådbundet 
sådant, kan tilläggas. Tyvärr har inget broderi 
påträffats bland de från Oslo beskrivna fyn
den. 

Ungefär lika många som de funna tu-
skaftsvävnaderna är de som vävts i fyrskaftad 
kypert. De är alla liksidiga, såsom kypertväv-
nader från förhistorisk tid vanligen är. Tekni
ken betecknas 2 /2 , dvs. inslaget passerar väx
elvis under och över två varptrådar. Även de 
fyrskaftade kypertvävnaderna uppvisar stora 
olikheter i fråga om kvalitet och trådtäthet, 
som kan variera även i samma tyg i förhållan
det varp-inslag. En del tygfragment har sålun
da dubbelt så många trådar i varpen som i 
inslaget, som kan vara ganska grovt. I regel 
har varpen Z-spunnet långfibrigt garn (av 
kamgarnstyp), en typ av garn som är starkt 
och (i motsats till S-spunnet kortfibrigt) väl 
lämpat till varp i en varptyngd vävstol, där 
varpen är hårt spänd genom tyngder nertill. 

Författarna har påträffat en typ av uppsätt
ningskant på en grov tuskaftad och på en fyr
skaftad vävnad. Den ena är daterad till om
kring 1400. Sådana är typiska för vävnader 
utförda i varptyngd vävstol. Den vävstolstypen 
har brukats i vissa delar av Norge ännu i nutid 
men endast för en viss sorts tuskaftsväv, vilket 
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Marta Hoffmann beskrivit i sin doktorsav
handling 1964. I Island har påträffats en be
skrivning av hur fyrskaftsväv kan vävas och 
varpas i samband med en sådan vävstol (se E. 
Gudjönsson bl.a. i By och bygd 1985), - De 
fyrskaftade vävnaderna får för övrigt en myc
ket kortfattad beskrivning. 

Desto större uppmärksamhet får de treskaf-
tade vävnaderna. Tekniken (betecknad som 
3/1 eller 1/3) är den vanligaste bland Oslos 
nu beskrivna medeltidsfynd, och prov på den 
finns i lika stort antal som de i tu- och fyrskaft 
tillsammans. Den förekommer i flera variatio
ner i fråga om både kvalitet och mönstring. 
Den sistnämnda har åstadkommits dels genom 
särskild bindningsvariation dels genom färg-
randning. Det karakteristiska för treskafts-
bindningen är att vävnaden blir oliksidig, så 
att den ena sidan visar mest av varptrådarna, 
den andra mest av inslagstrådarna. Genom att 
studera proverna med stadkanter har förfat
tarna konstaterat att man vanligen har använt 
varpsidan som rätsida. 

Författarna har särskilt behandlat 30 styc
ken fragment, där ett rutigt bindningsmön
ster bildas genom att de sneda linjer som van
ligen uppstår i kypert bryts (vänder) i både 
varp- och inslagsled. (Genom treskaftsbind-
ningen sker vändningen i en symmetrisk spets 
- detta i motsats till motsvarande vändningar i 
liksidig kypert 2/2.) I andra treskaftsvävnader 
bryts snedlinjerna bara i ena riktningen, så att 
ett randigt bindningsmönster uppstår. Lik
nande treskaftsvävnader, som utmärker sig 
för hög kvalitet eich stor trådtäthet, har på
träffats på flera platser i Norge, Sverige och 
England samt i Novgorod. En del kan ha upp 
till 66 trådar pr cm i varpen. I samband med 
beskrivningen av dessa går författarna in på 
den gamla frågan var de äldre vävnaderna 
med samma trådtäthet funna i Birka kan ha 
varit tillverkade, varvid ett flertal arbeten cite
ras, tryckta efter 1982. Författarna kommer 
till slutsatsen att de äldsta treskaftsvävnaderna 
med hög trådtäthet, som påträffats i Norge, är 
importerade och troligen vävts i trampvävstol 
utan vävsked i Främre Orienten. De kan sena
re ha efterliknats i Europa, även i Norge, i en 
enklare kvalitet. 

Genom hela framställningen av de olika 

vävslagen framläggs teorier om huruvida re
spektive tyg varit vävt i Norge eller importe
rat. Inte bara de fina vävnaderna som påträf
fats har varit importvaror. Relativt grova, val-
kade tyger, ofta i liksidig kypert, liknar den 
standardiserade vadmal som under hela me
deltiden exporterades från Island. Detta hind
rar givetvis inte att valkade tyger tillverkades i 
hemmen i Norge under samma tid, men de är 
inte standardiserade som en handelsvara mås
te vara. 

Före bruket av de treskaftade vävnaderna 
som beklädnadstyger tillverkades ofta tyger i 
tu- eller fyrskaft, som blev relativt styva och 
tjocka genom valkning. I allmänhet var emel
lertid de funna tygbitarna så små att man inte 
kunnat bestämma om tygerna haft ett fördel
aktigt fall eller om de brukats till någon spe
ciell plaggtyp. Tyvärr har inte Inga Häggs bok 
om de rika textilfynden från Hedebys hamn 
(1985) varit tillgänglig för författarna. Där har 
Hägg kunnat spåra dräktsnitt i många av de 
funna textilfragmenten. 

Eftersom man allmänt anser att trampväv
stolen (i artikeln kallad "flatvev", vilket är ett 
mångtydigt begrepp) blev mer och mer vanlig 
under medeltiden, medan den varptyngda 
vävstolen (i artikeln kallad "opstadgong", en 
term som inte säger att vävstolen är lutande) 
brukades allt mindre, har det varit av intresse 
att se om övergången kan spåras i textiliernas 
utseende. 

Enligt Hoffmanns avhandling 1964 finns 
det några egenskaper hos textilierna, som kan 
röja att de vävts på en varptyngd vävstol. Det 
gäller t. ex. den uppsättningskant som bildas 
vid varpningen för en sådan vävstol. Sådana 
har påträffats i Oslomaterialet, men de bevi
sar bara — som ovan nämnts — att tyngdvävstol 
funnits och brukats under medeltiden i 
Norge. Det gäller också den s. k. skarpa an
slutningen som uppstår vid vändningar av 
snedlinjerna i liksidig kypert till följd av den 
speciella varpningsmetoden för tyngdvävsto
len. Eftersom proverna är så noggrant ge
nomgångna och ingen sådan bindningsdetalj 
rapporterats, kan det bero på att tygproverna 
i fyrskaftad kypert varit för små och jämförel
sevis få, för att något prov på denna bind-
ningsmönstring skulle kunnat påträffas. 

Fornvännen 87 (1992) 



212 Recensioner 

Vidare ansåg Hoffmann på 1960-talet, att 
treskaftsteknik inte kunde komma i fråga för 
vävning i en tyngdvävstol. Sedan dess har flera 
prov på treskaftsvävar från början av järnål
dern påträffats på kontinenten, liksom en så
dan med uppsättningskant hittats i Lunds 
medeltidslager (Lindström 1976). Författarna 
påpekar nu, att treskaftsvävar kan utföras i 
tyngdvävstol, men det medför vissa svårighe
ter. Faktum är att treskaftsvävar blev anmärk
ningsvärt talrika under medeltiden. 

Genom den stora noggrannhet med vilken 
analysen av Oslotextilierna genomförts har 
man emellertid kunnat fastställa ett tämligen 
säkert bevis på förekomst av trampvävstol, 
nämligen en avskuren vävkant som visar den 
ojämnhet i varpens trådspridning på bredden, 
vilken uppkommer vid framknytningen av trå
darna vid en främre bom i en trampvävstol. 
Denna kant är funnen i fyndlager från slutet 
av 1300-talet eller början av 1400-talet. 

Såsom författarna påpekar är det synnerli
gen ovanligt att finna rester av en trampväv-
stol från medeltiden eller tidigare. En väsent
lig del av en trampvävstol är en vävtrissa, som 
via skaften är förbunden med trampor. Gäller 
det en väv med vanlig vävbredd brukas två 
trissor bredvid varann. I föreliggande arbete 
behandlas endast två vävtrissor från Sverige, 
funna i Sigtuna (1100-talet) och Lund (1200-
talet), varav de förstnämnda, av utseendet att 
döma, aldrig har använts. Förvånansvärt nog 
har man inte beaktat de fynd av vävtrissor från 
900-talet, som gjorts i Polen och publicerats 
av J. Kaminska och A. Nahlik samt G. Sage 
(som för övrigt påträffat två stycken från sam
ma plats), trots att den sistnämnde citerats i 
andra sammanhang. Dessa stödde jag mig på, 
då jag 1977 (i Rig) och 1984 (i serien Ausgra
bungen in Haithabu) publicerade fyndet av en 
vävtrissa från början av 1000-talet, funnen i 
hantverkskvarteren i Hedeby (Haithabu). Jag 
framkastade den möjligheten att vävtrissan 
kunde ha använts i en relativt smal väv för 
sadelgjord e. dyl. Liknande vävtrissor från 
Bergens medeltidslager har identifierats av I. 
0 y e , en norsk författare som ej citeras hal
men av författarna till de två följande avsnit
ten i boken. 

I slutet av sin artikel diskuterar författarna 

de träföremål som B. Weber i nr 7 av serien 
om grävningarna betecknat som varpstickor 
och som tecken på "flatvevens" införande. 
Endast en av dem har enligt min mening en 
typisk form och har sex hål, vilket gör den 
lämplig fiir varpning för såväl tuskaft och fyr
skaft som för treskaft, då de sex trådarna med 
hjälp av varpstickan lätt kan delas i två grup
per. Den ifrågavarande varpstickan är från 
1100-talet, och den kan vara till nytta för skäl-
bildningen på vilken varpställning som helst 
oberoende av vilken vävstol man sedan använ
der. 

Flera av B. Webers tolkningar i fråga om 
textilredskap är mycket fyndiga och vittnar 
enn beläsenhet i etnologisk litteratur (dock ej 
av mina arbeten). En d d bestämningar finner 
jag väl definitiva. I många fall hade det varit 
klokare att ställa fram olika alternativ. Så kan 
tolkningen av G 21371 som en hållare för 
mönstersolv i bandväv lika gärna vara en slut
sticka fiir varpen. I båda fallen kan de båda 
slutstyckena i ändarna vara till nytta för att 
förhindra att trådar glider av. Weber är myc
ket försiktig vid tolkningen av pinnen G 8733 
seim en "renningspinne", och det skulle jag 
också ha varit, eftersom pinnen i fråga inte är 
jämntjock. (Tyvärr är I. L. Christies arbete, 
som flitigt citeras, endast delvis publicerat.) 

Petter B. Molaug har att redovisa ett stort 
anlal trissor seim hört till sländor, det vanliga 
spinnredskapet under medeltiden. Stödd på 
Marta Hoffmanns forskningar konstaterar 
han att hjulrocken som spinnredskap kom att 
användas först under nyare tid i Skandinavi
en. Sländor tycks ha förekommit i de flesta 
hushåll i det gamla Oslo enligt fynden. Tris-
sorna är vanligen av sten, mest av täljsten. Få 
är av trä eller lera. 

Beträffande användningen av sländtrissor, 
som av författaren tolkas som gjorda för fritt 
hängande- och snurrande sländor, bygger för
fattaren på undersökningar av A. Linder och 
väger dem för att utröna om det gäller att 
spinna tunna trådar med lätta trissor eller 
greivre med tyngre trissor. I ett par fall har 
flera trissor med lika dimensioner påträffats 
på samma plats, vilket kan teilkas som att stan
dardiserade tyger där tillverkats av professio
nella hantverkare. Tyvärr har författaren inte 
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försökt utröna — exempelvis genom att stude
ra hålens form - om trissorna suttit upptill 
eller nertill på tenen, utan utgått från att de 
alltid suttit nertill, trots att Osebergsfyndet 
innehåller en slända med en fastsittande tris
sa, placerad upptill på tenen. Denna slända 
fungerar troligen så att sländan rullas utefter 
utsidan på låret, i varje fall till att börja med, 
så att en viss snodd uppkommer, innan slän
dan snurrar fritt, vilket är nödvändigt i fråga 
om kortfibrig ull. Detta förklarar den vanliga 
fiirekomsten av Z-snodd på långfibrig ull och 
S-snodd på kortfibrig. 

Författaren gör flera sammanställningar av 
materialet för att komma till någon intressant 
slutsats angående bebyggelsen under århund
radena. Därvid uppstår svårigheter på grund 
av att sländtrissorna är funna inte bara inom 
byggnadsresterna utan i viss mån även utom
hus. Han menar dock att förekomsten av 
sländtrissor (och vävtyngder) visar att man 
alltifrån mitten av 1200-talet flyttade bostä
derna från ett gårdshus till det representativa 
gatuhuset, tidigare utan eldstad på grund av 
eldfaran, och sannolikt förlade bostaden i 
andra våningen. Detta är ett väsentligt bygg-
nadshistoriskt resultat som kan underbyggas 
även genom andra fyndstudier. 

Vävtyngder bar varit föremål för Liv Marit 
Ruis studie. I första hand har det gällt att 
sortera ut de stenar som fungerat som nätsän-
ken. Dessa hade ofta två hål för hängsnöre, 
medan tyngder för att sträcka varptrådarna i 
en varptyngd vävstol i regel bara har ett hål. 

De funna vävtyngderna är dels av lera, i så 
fall vanligen runda, dels av täljsten i varieran
de form, ofta konformiga. 122 hela tyngder 
bar katalogiserats förutom delar och svårdefi-
nierade stenar. Tyngden varierar alltefter 
varptrådarnas kvalitet. I regel skulle de vara 
lika i samma väv för att sträcka lika över bela 
vävbredden. En del har också hittats i närhe
ten av varandra, minst fem har registrerats 
som tillhörande samma vävstol. Vanligen var 
de varptyngda vävstolarna uppställda i gårds-
hus. 

Rui finner att antalet vävtyngder minskat i 
anmärkningsvärt hög grad under 1200-talet, 
vilket hon anser skulle innebära att trampväv-
stolen, till vilken tyngder inte används, kom 

alltmer i bruk. Sedan länge har den åsikten 
gällt att trampvävsteilen spreds genom profes
sionella manliga hantverkare, vilket främst 
Marta Hoffmann framhållit. Kjellberg 8c 
Hoffmann menar att sådana hantverkare fö-
rekeiminit i Oslo fiirst under senare delen av 
medeltiden. Rui framkastar dock möjligheten 
att trampvävstolen förekommit i "hjemmesys-
selproduksjonen" redan i slutet av 1100-talet, 
då minskningen av antalet funna vävtyngder 
börjar, vilket stärker mitt antagande att den är 
tidigare i Norden än som förut antagits. I 
motsats till den varptyngda vävstolen kräver 
trampvävstolen en stor golvyta och en sådan 
fanns inte i gårdshusen. Kanske kan tramp
vävstolens införande stå i samband med att 
bostaden flyttades från ett gårdshus till ett 
gathus, menar författaren. I varje fall är det 
tydligt att fynd av vävtyngder blev allt färre 
under ulgrävningsperioden ca 1225-1525, en 
period under vilken bebyggelsetätheten och 
befolkningsantalet ökade. 

Gerd Bolstad har i ett avsnitt behandlat 27 
knivslidor av läder, varav endast 15 är hela, 
resten fragmentariska. De flesta är från 1100-
och 1200-talen. Det äldre materialet är mera 
varierat än det yngre, vilket delvis beror på 
fyndförhållandena. Der är inte lätt att få fram 
en signifikant distribution av 15 stycken under 
tre perioder, som skulle ge någon intressant 
slutsats. Hon har emellertid funnit att svärds
slidor endast påträffats i de äldsta fyndlagren. 
En av dem bär en runskrift. 

Som författaren påpekar är knivslidor litet 
uppmärksammade i den arkeologiska littera
turen. Hon nämner givetvis R, Blennquists 
presentation av Lundafynden från 1937 men 
även arbeten så sena som det om nya London-
fynd tryckt 1987 (av Cowgill, Neergaard & 
Griffith). Min publicering av knivslidor jämte 
andra läderfynd i det vikingatida Elisenhof 
1985 har tydligen inte varit bekant för henne. 
Där finns flera knivar som påminner om dem 
som nu beskrivits från Oslo. En har en ristad 
streckornering i stil med den som finns på den 
ena av de två knivslidor som är dekorerade i 
Oslomaterialet och är från 1200-talet. Den 
andra, som har en ornering av bl. a. treklöver
blad i trekanter, anser författaren vara impor
terad från England. Hon har funnit liknande 
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knivslidor i Bergenmaterialet och anser att de 
hör hemma i köpmannamiljö. Författaren 
förutskickar att hon kommer att publicera 
mera intressant material från Bergen. Oslo-
knivslidorna betecknar hon som representa
tiva för vanlig stadshushållning under medelti
den. 

Det följande avsnittet handlar om 13 läder
pungar från 1100-talet till 1400-talet. Det är 
författat av Erik Schia, som i flera arbeten har 
presenterat skomaterial, bl. a. från Gamleby
en, Oslo, 1977. Pungarna är gjorda av ett runt 
stycke som har hål utefter kanten för en rem 
för hopsnörning. De kan ha innehållit mynt, 
vilket är troligast, men även vikter, reliker 
eller amuletter. Mynt kan dessutom ha förva
rats i andra former av väska, nämligen sådana 
gjorda av ett rektangulärt läderstycke (se se
nast A.-S . Gräslund i Birka II: 1, 1984). Såda
na har tydligen dock ej hittats i Oslo-utgräv
ningarna. Förutom påsar av läder har eickså 
tygpåsar påträffats enligt artikeln av Kjellberg 
& Hoffmann. De är av siden och har troligen 
innehållit speciella värdesaker, ej mynt. Med 
utgångspunkt från att de funna läderpungar
na var gjorda för mynt och det faktum att de 
är mycket få i förhållande till skofynden me
nar författaren att man kan dra den slutsatsen 
att litet pengar var i omlopp i början av medel
tiden och att handeln besteid mest av bytes
handel. 

En pinne med skulpterat skaft, sannolikt en 
stylos, har beskrivits av Signe Horn Fuglesang i 
en särskild artikel. Den tycks vara gjord av en 
valrosstand och är daterad till slutet av 1100-
talet eller början av 1200-talet. Den övre av
slutningen är formad som en man som bär ett 
lamm på sina uppsträckta händer. En lång 
konsthistorisk utläggning ges läsaren, och den 
mynnar ut i en tolkning av skulpturen som en 
hybrid av bilden av Den gode herden och 
Agnus Dei, offerlammet. Den är troligen till
verkad i klostermiljö i Norge under inflytande 
utifrån, ytterst från Medelhavsområdet. 

Signe Horn Fuglesang har vidare i en lång 
artikel ut förligt beskrivit 65 ornamenterade 
föremål i det vällovliga syftet att bygga en bro 
från den professionella konsten lill folkkons
ten. Resultatet har i första hand blivit en bild
kavalkad i kataleignummerordning som ställer 

ur funktionell synpunkt mycket väsensskilda 
föremål bredvid varandra. Texten är ämnad 
att bringa ordning i detta kaos. (Tyvärr ingår i 
denna bildkavalkad vissa skedar som sedan be
handlas i nästa kapitel, vilket har en egen 
nummerordning, som inte stämmer med den
na.) Föremålen är först beskrivna med hänsyn 
till deras förmodade funktioner, oavsett om 
de är av trä (de flesta), bly, tenn, brons osv. 
Därefter behandlas de med avseende på orna
mentens motiv. Med stor skicklighet visar för
fattaren hur förenklingar av motiv inte beror 
av en tidsmässig s. k. retardering av stildrag, 
som allmänt ansetts råda inom folkkonsten. 
Tvärtom finner hon att förenklad ornamentik 
är ungefär samtidig med att professionellt ut
förda konsthantverksföremål är i bruk. Detta 
kan fastställas i Oslomaterialet på grund av 
den säkra kronologin av andra föremål i de 
olika fyndlagren. 

Hennes framställning är i första hand 
konsthistorisk, men hon redogör även för 
föremålens användning. I samband med moti
vens funktion fäster hon deick märkligt nog 
inget avseende vid deras magiska betydelse, 
vilken kan ha varit densamma genom århund
raden. Enligt etnologisk litteratur (t.ex. Wei-
ser-Aall i By og Bygd 1947) ristades kors, 
trikvetra och andra "motiv" som magiska tec
ken framför allt under skålar och andra förva
ringskärl, speciellt dem som innehöll mjölk
produkter, till skydd för dessa, vilket B. We
ber påpekar i föregående band av Oslo-gräv
ningarna. Denna har emellertid gjort skillnad 
mellan t.ex. korsristningar som bomärken 
och som magiska tecken, de förra enligt hen
nes mening förekommande på serveringsfat 
o. dyl., de senare på förvaringskärl med lock. 
Det är dock lika svårt att dra en gräns mellan 
ett ägarmärke och ett magiskt tecken, som att 
skilja mellan serverings- och förvaringskärl. 
Etl öppet fat har exempelvis använts för 
gräddsättning av mjölk. 

Inte heller berör Horn Fuglesang ornamen
tens sociala funktiem. Det skulpterade änd-
stycke som hon tolkar som ett käpphuvud på 
en "walking stick", kan ha givit ägaren en 
speciell status genom att vara ett värdighets
tecken (se Szabci m. fl. 1985). Detta är endast 
exempel på de associeringar man kan få vid 
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genomläsningen av den konsekvent genom
förda framställningen. 

I ett särskilt kapitel har Horn Fuglesang be
skrivit de funna skedarna av olika form och 
material. Därvid påpekar hon att arkeologisk 
litteratur om skedar är mycket knapphändig 
men nämner givetvis Lundafynden. Tyvärr 
har inte Elisenhof-materialet av skålar och 
skedar varit tillgängligt för henne (Szabö m. fl. 
1985). En bred kulturhistorisk framställning 
visar skedarnas funktiem som bordsbestick un
der medeltiden samt hur och när nya material 
kom till användning osv. Framställningen 
styrks med medeltida litterära belägg. 

Ännu mer sällsynta är beskrivningar av 
flintfynd från medeltiden, tydligen alltför van
liga och till synes ointressanta. Egil Mikkelsen 
har emellertid i bokens slutkapitel gjort en 
mycket fängslande framställning av 535 flint
fynd från Oslo-grävningarna. Detta har givet
vis varit möjligt tack vare uppmärksamma 
gravare, och författaren har analyserat och 
systematiserat fynden. Många flintstycken har 
kommit som barlast med skepp på hemfärd, 
och sedan har en del bearbetats. Genom att 
studera deras färg m. m. kan författaren fast
ställa dåtida handelsvägar till och från Norge. 

En del flintstycken har använts som eldslag
ningsstenar. Somliga flintor har utgjort kär
nor i importerade block av krita, som malts 
och brukats bl. a. till grundning av medeltida 
målade träskulpturer. Flinta har också an
vänts till handskjutvapen (flintlås). Det är allt
så inte bara flinta från stenåldern som är in
tressant, det har Egil Mikkelsen visat. 
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Kaj Dahl & C. J. Gardberg, Finländska herrgår
dar, Helsingfors 1989 (första upplagan) resp. 
1990 (andra upplagan). ISBN 951-50-0463-2 
(inb.), ISBN 951-50-0465-9 (halvfr.). 

Carl Jacob Gardbergs, med högklassiga foto
grafier av Kaj Dahl illustrerade bok Finländska 
herrgårdar, inleds med ett avsnitt "Vad är en 
herrgård". Det ger bakgrunden till denna spe
ciella och i många avseenden centrala del av 
nordisk kulturhistoria, en del av vårt kulturarv 
som endast med möda och kanske främst tack 
vare engagerade herrgårdsägare lyckats över
leva till vår tid. I runt tal femtio herrgårdsan
läggningar, från senmedeltid till 1900-tal, 
presenteras i koncentrerad form men med 
största möjliga exakthet när det gäller fakta. I 
kapitlet "Medeltidens och 1500-talets herr
gårdar" presenteras sju byggnader i sten, av 
vilka de märkligaste byggts av två släkter, Fle
ming och Horn. Av de senmedeltida byggna
derna är Qvidja, ett av Flemingarnas byggen, 
den kanske intressantaste. Svidja är däremot 
rejält ombyggt, senast i slutet av 1800-talet. 
En vapenlavla med byggherren Erik Flemings 
vapen och årtalet 1550 har bevarats — i Biblio
tekskoret i Strängnäs domkyrka. Förklaringen 
till denna överraskande placering är att när 
ätten Reulerholm, som under senare delen av 
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1700-talet och 1800-talets början ägde Svidja, 
sålde sina gårdar i Finland och flyttade över 
till Sverige, tog man med sig sina döda förfä
der, som bereddes plats i det Olivecrantzska 
gravkoret i Strängnäs, liksom vapentavlan 
över Svidjas huvudingång. Släkten Horn 
byggde i slutet av 1400-talet Vuorentaka, un
der 1500-talet bl.a. Kånkas. Det sistnämnda 
har ännu mycket kvar av sin ursprungliga ka
raktär medan Vuorentaka efter en genomgri
pande om- och tillbyggnad på 1850-talet för
ändrades till en sengolisk idealborg efter för
slag av den svenske arkitekten P. G. Sundius. 
På Sjundby, det största av 1500-talshusen, där 
Jakob Henriksson Hästesko residerade, arbe
tade stenhuggare och andra hantverkare som 
byggde för hertig Johan (sedermera Johan 
III) på Åbo slott. Åbo-hantverkarna, med vil
ka Gardberg är väl bekant sedan sina omfat
tande forskningar om Åbo slott, möter vi ock
så på Karuna, dit de kallats av Henrik Simons-
son, fogde på Åbo, utan vederbörligt tillstånd. 

Under 1600-talet tillkom ytterst få stenhus 
medan åtskilliga, mer eller mindre anspråks
lösa trähus funnits. Den besuttna högadeln, 
med höga militära tjänster eller engagerade i 
rikets styrelse, måste, för att behålla sina posi
tioner, befinna sig i kungens närhet, dvs. i 
Stockholm. Den tid var över då kungen reste 
runt i sitt rike. För Herman Klasson Fleming 
byggdes 1653-1655 Villnäs, vars medeltida 
föregångare möjligen ingår i en av den nuva
rande anläggningens flyglar. Byggnadsfolket 
skeppades över från släktens gods i Sverige, 
bl. a. Penningby och huset har eickså flera pa
ralleller i Sverige. Det kan närmast betecknas 
som en senrenässansbyggnad i strama former 
vad gäller exteriören men rikt dekorerad i det 
inre, bl.a. av lubeckaren Joakim Langh som 
omkring 1660 dekorerat ett bjälktak där också 
bilder av byggherrens andra gårdar ingår. 
Sarvlax, byggt på 1670-talet av murmästaren 
Achatius Groneborg (Grönborg) från Viborg, 
är däremot en anläggning helt i högbarockens 
anda, med ett baltiskt drag enligt Gardberg. 
Av periodens trähus finns inga i behåll, krigs-
härjningarna under 1 700-talets början, såg till 
detta, men Gardberg publicerar en akvarell av 
Augustin Ehrensvärd från 1747, som visar ett 
svårt förfallet trähus på Esbo gård av en typ 

som omedelbart för tankarna till t. ex. Gripen
berg. 

Stora ofredens åtta år, fram till freden i 
Nystad 1721, var en prövningarnas tid för 
Finland och lämnade, som Gardberg framhål
ler, outplånliga spår i landets kulturhistoria. 
Vad som därefter och framemot 1700-talets 
slut byggdes var med vissa undantag förhål
landevis anspråkslösa anläggningar. Ett bra 
exempel är den enkla, timrade envånings
byggnad som uppfördes på 1720-talet seim 
den första karaktärsbyggnaden på Fagervik. 
Det var lågadeln, industriidkarna, ämbets
männen, köpmännen, de i landet stationerade 
officerarna liksom prästerna som blev 1700-
talets främsta husbyggare. Murmästare med 
kunskap om aktuella stilar fick ett ganska brett 
verksamhetsfält, så t. ex. den tyskfödde men 
från Stockholm till Åbo inflyttade Christian 
Friedrich Schröder, som svarat för åtskilliga 
av de mest intressanta byggnaderna från 
1700-talets senare hälft, så t. ex. huvudbygg
naden på Fagervik (färdig 1773). Järnbruken 
intar en central plats i Finlands näringsliv un
der denna liksom följande perioder. Förutom 
Fagervik kan nämnas Tyko och Svarta. På det 
sistnämnda bruket byggde Schröder huvud
byggnaden 1783—1792 efter sina egna ritning
ar. För inredningen anlitades dock Erik Palm
stedt i Stockholm som förslagsställare, vilket 
resulterat i några av Finlands - och Sveriges -
vackraste gustavianska interiörer. 

Ålderdomligare former präglar huvudbygg
naden på Lemsjöholm, även denna ett verk av 
Schröder. Den är också ett gott exempel på en 
väl sammanhållen och av åtskilliga generatio
ner ägare präglad herrgårdsmiljö. Gården och 
dess samlingar var fideikomiss intill 1931 och 
har lyckligtvis kunnat hållas intakta även där
efter. Buckila är ett exempel på en mera an
språkslös herrgårdsarkitektur i timmer, väl 
omhändertaget av Museiverket. Frugård i Jo-
rois får, som Gardberg framhåller, sitt kultur
historiska värde genom att den "ger en bild av 
hur glansen vid kungens hov i Stockholm åter
speglas långt bort i Savolax". 

Under den korta perioden från Gustav IILs 
död 1792 till freden i Fredrikshamn 1809, då 
Sverige förlorade Finland, tillkommer några 
av Finlands förnämsta herrgårdar, efter rit-
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ningar av Charles (Carlo) Bassi, Carl Christof
fer Gjörwell, Erik Palmstedt och Pehr Gran-
stedt, som alla arbetar i den strängt nyantika 
stil med kontinentala (italienska) förebilder, 
som deiminerar epoken i Sverige. Om en av 
byggnaderna från denna period, huvudbygg
naden på Anjala, ett namn som står inskrivet i 
Gustav IILs historia, konstaterar Gardberg: 

Rent geografiskt kunde man troligen säga, att Anja
la gård blev den östligaste utposten för de former, 
som hade kommit till Finland från Rom över Stock
holm. Kymmene älv var nämligen en skarp kultur
gräns; gick man över älven möttes man av de for
mer, som hörde hemma i Katarina II:s Peters
burg . . . Andan i de tvä kulturerna var helt olika. 
Den svenska stilen var stram och återhållsam, någol 
som ytterligare accentuerades efter Gustav IILs 
död. Den ryska stilen var kraftfull och målerisk, ofta 
kryddad med kolonner, pilastrar och rika listverk . . . 
Poängen i fallet Anjala gärd är att också den ryska 
stilen på Kymmene älvs östra strand hade sitt ur
sprung i medelhavsländerna, i det över hela Europa 
vaknande intresset för antikens formvärld. Men i 
del här fallet hade formerna gått upp genom östra 
Europa för att slutligen i Petersburg filtreras för att 
tillfredsställa den ryska smaken. I det här perspekti
vet blev Kymmene älv med det "svenska" Anjala pä 
den västra sidan en europeisk kulturgräns. Det var 
här som ringen slöts för de former, som i början av 
1780-lalet lämnade Rom för att längs olika vägar 
söka sig mol norr. 

Bassi har bl. a. bidragit med huvudbyggnaden 
på Wiurila medan ekonomibyggnaderna där, 
från 1843-1844, troligen ritade av stadsarki
tekten Pehr Johan Gylich i Åbo, representerar 
den ryska kejsarstilen enligt antika förebilder. 
Gjörwell och Palmstedt får dela på äran att ha 
ritat Jockis, där huvudbyggnaden uppfördes i 
slutet av 1790-talet. Brinkhall, strax söder om 
Äbo, är ett annat exempel på nyantik i svensk 
modell, där Palmstedt intimt samarbetat med 
byggherren Gabriel Bonsdorff, medicinpro
fessor men också amatörarkitekt. Pehr Gran-
stedt, som började sin bana som fortifikations-
löjtnant på Sveaborg och som 1818-1828 var 
stadsingenjör i Helsingfors, har ritat Rilax, ett 
första exempel på en nyklassicistisk herrgårds
byggnad i en våning med frontespis, byggd av 
trä, en typ som kom att få vid spridning och 
lång livslängd. 

Under autonomins tidevarv (1809—1917) 
byggs till en början både i svensk och rysk 
nyantik. Bassi svarade t. ex. för ritningarna till 

huvudbyggnaden på Fiskars, byggd 1816-
1818 medan tidevarvets mest framstående och 
namnkunnige arkitekt, Carl Ludvig Engel, 
fick rita en del av bruksbyggnaderna på 1820-
och 1830-talet, hans elever Anders Fredrik 
Granstedt och Jean Wik, andra av brukets 
byggnader. Som samlad bruksmiljö med bygg
nader av högsta arkitektoniska klass har Fis
kars få motsvarigheter i Skandinavien. 

Engel, som från 1817 var fast bosatt i Fin
land, vände definitivt blickarna mot S:t Pe
tersburg. Praktfullast av alla hans herrgårds
anläggningar är Vuojoki, där huvudbyggna
den stod färdig 1836. Tyvärr återstår endast 
fragment av de en gång lika högklassiga inte
riörerna. Engels elev Anders Fredrik Gran
stedt har bl. a. ritat Pickala i en begynnande 
historistisk stil, där nyantiken ersatts med ro
manska och gotiska stildrag. C. J. von Heide-
ken kom från Sverige men blev slutligen läns
arkitekt i Åbo. Efter hans ritningar byggs 
Tjusterby, i tegel och inspirerat bl. a. av eng
elsk tudorgotik. Gårdens betydelse markeras 
också av att på dess ägor finns ruinerna av ett 
stenhus, möjligen från senmedeltiden och all
ra senast från 1500-talet, som en gång varit ett 
av Finlands största stenhus. 

Malmgård, från 1800-talet och ritat av F. A. 
Sjöström, är byggt i nyrenässans och har beva
rat ståtliga interiörer från samma tid. Kullo, 
ritat av och byggt fiir arkitekten Carl Franken-
haeuser 1912-1914, representerar ett slags 
nationalromantik. För en svensk går tankarna 
till Mårbacka. Självständighetstidens märkli
gaste herrgårdsanläggning, Vanögård, ritad 
av Sigurd Frosterus, byggd i tegel, har sådana 
dimensioner att beteckningen slott ligger nära 
till hands. 

Gardberg anger själv att avsikten med bo
ken är att "i populär form ge en skildring av 
ett femtiotal fortfarande historiskt intressanta 
gårdar, som berättar någonting om ett äldre 
byggnadsskick eller som har värde på grund av 
sina interiörer". Hans grundliga kunskaper 
om sitt lands byggnadskultur liksom hans in
tresse för perseinhistoria har givit till resultat 
en bok som kan läsas med största behållning 
även av hans kolleger bland byggnadsvårdare 
och konsthistoriker. Bokens värde och an
vändbarhet hade ökat, även för en s. k. "bre-
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dåre allmänhet", om den kompletterats med 
någon form av litteraturlista, som hade under
lättat för den nyfikne att finna ytterligare upp
lysningar om de byggnader som han gärna vill 
veta mer om. En karta med de olika gårdarna 
markerade är en annan önskan, som kanske 
kan uppfyllas om bokens försäljningsfram
gång fortsätter och en tredje upplaga blir 
aktuell. 

Åke Nisbeth 
Ymsenvägen 10 

S-l 21 42 Johanneshov 

Barbro Flodin, fäders kyrka. Sveriges Kyrkor, 
konsthistoriskt inventarium vol. 208. Stock
holm 1989. 215 s. med 188 ill. varav 5 färg. 
ISBN 91-7192-757-3. Pris kr 2 3 0 : - . 

Ingrid Rosell och Robert Bennett, Kalmar 
domkyrka, med bidrag av Anna Borggren och 
R. Axel Unnerbäck. Sveriges Kyrkor, konst-
histeiriskt inventarium (Småland band III: 4). 
Stockholm 1989. 268 s. med 211 ill. varav 1 
färg samt 10 planscher. ISBN 91-7192-771-9. 
Pris kr 2 9 5 : - . 

"Stormaktens katedral" skulle man kunna sät
ta som honnörsetikett på Kalmar deimkyrka. 
Bland de monumentala kyrkor som Jean de la 
Vallée och Nikodemus Tessin, far och son, 
ritade under 1600-talets andra hälft hör dom
kyrkan till de unika, både vad gäller ytterarki-
tektur och kyrkorum. 1955 utgav Per Gustaf 
Hamberg Tempelhygge för protestanter, ett nu
mera klassiskt arbete över kyrkobyggnads-
utvecklingen i Skandinavien efter reformatio
nen. Han visade här hur den senmedeltida 
kyrkan med dess breda, öppna kyrkorum och 
stora Ijusgenomsläppande fönster levde vida
re inom den nya, lutherska statskyrkan när 
kyrkobyggandet återupptogs under Johan III. 

Först på 1650-talet bröts den postreforma
toriska sengotiken genom Jean de la Vallées 
försök att införa en ny kyrkobyggnadstyp på 
centralplan. Sannolikt var det Carl X Gustav, 
mer än de la Vallée själv, som stod bakom den 
svenska kyrkoarkitekturens utveckling i enlig

het med gällande smak på kontinenten. Några 
källmässiga belägg har forskningen inte redo
visat för att kungen under sin korta tid som 
regent (1654—60) sökt genomföra förändring
ar i reformert riktning. Kvar som källa i ordets 
korrekta mening står dock de la Vallées båda 
Stockholmskyrkor. Historiker och teologer 
bortser nästan alltid från att konst och arki
tektur utgör lämningar från historien med 
samma källvärde som ritningar och räkningar. 

Oavsett att projekten drevs av kungamakten 
med aktivt deltagande av alla de tre pfalziska 
kungarna, var det Jean de la Vallées och Tessi-
narnas förtjänst att arkitekturen höjdes i nivå 
med det övriga Nordeuropas byggnadskonst. 
Den kvalitet som arkitektur och konsthantverk 
nått i Danmark under Christian IV torde 
knappast lämnat de styrande oberörda med 
tanke på den stormaktsställning Sverige till
skansat sig under trettioåriga kriget. Utnäm
ningen 1697 av N. Tessin d. y. till överinten
dent och chef, inte bara för sleittsbygget utan i 
praktiken hela byggenskapen i riket, var att se 
som en följd av Kungl. Maj;ts strävan att skän
ka all offentlig arkitektur — dit även kyrkorna 
räknades - en hög och jämn nivå under den 
egentliga stormaktsepoken. 

Som randstat i den europeiska konstgemen
skapen behöll Sverige länge senmedeltida tra
ditioner av olika slag. Exempel på renässans 
och tidig barock finns under femtonhundrata-
let, men är tunnsådda om man jämför med 
kontinenten. Inte förrän under 1600-talets 
förra hälft bryter den holländsk-danska renäs
sansen in med några spektakulära verk, även 
om den retarderade, senmedeltida linjen fort
sätter. Det egentliga barockskedet började 
först under århundradets andra hälft då 
fransk-holländsk palladianism blev den nya 
stormaktens ansikte. Samma kyliga och ståtli
ga allyr skulle också prägla den ryska 
byggnadskonsten, när denna ställdes i det 
framväxande ryska imperiets tjänst under Pe
ter den Store (se James Cracraft, The Petrine 
revolution in Russian architecture, Chicago 
1988). 

Inventarieverket Sveriges Kyrkors s. k. poli
cy har ofta diskuterats. Den äldre typen av 
meinografisk framställning kompletterades 
under 1980-talet av en mera översiktlig 
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projektverksamhet. Det har hävdats att om 
Sveriges Kyrkor skall fortsätta med byggnads-
monografierna och redovisa kyrka för kyrka, 
ofta utan djupare analyser i något avseende, 
bör de konstnärligt och konsthistoriskt mest 
betydande kyrkorna prioriteras. 

Med monografierna över Jäders kyrka i 
Södermanland och Kalmar domkyrka har ock
så två av landets förnämsta kyrkor lyfts fram. 
Att det skett samma år ser ut som en tanke. 
Även om någon sammanställning ursprungli
gen inte avsågs, speglar emellertid de båda 
arbetena en utvecklingskedja genom att kyr
korna ligger både tidsmässigt och konsthisto
riskt efter varandra. De utgör representativa 
exempel på kyrkobyggnadskonsten under 
1600-talets första respektive andra hälft. Båda 
är också i stort sett välbevarade, trots flera 
renoveringar och smärre tillskott i kyrkorum
met. Endast spiran i Jäder, ritad av Helgo 
Zettervall, utgör ett tillägg som en påtaglig 
förändring i exteriören. 

Även om Jäders kyrka och Kalmar domkyr
ka tillhör samma århundrade — om man nu 
skall räkna konst i jämna sekel — och båda 
planmässigt är långhuskyrkor, kunde skillna
den inte vara större. Jäder är heller ingen 
genuin renässansbyggnad, oavsett de betydan
de om- och tillbyggnader som gjordes på Axel 
Oxenstiernas tid. Nytillskotten adderades till 
den befintliga medeltidsstommen utan marke
rade övergångar. Medan det yttre fått en 
praktfull renässansskrud, fullt i klass med de 
kungliga byggena under Vasatiden, tedde det 
sig naturligt för Oxenstierna att blott förlänga 
och bygga ut den medeltida kyrkan med grav
kapell till en ny helhet, där t. o. m. de sidoställ-
da utbyggnaderna senare sameirdnades till ett 
mindre tvärskepp i det yttre. Till skillnad från 
många av de nya, ofta invandrade adelsät
terna, vilka markerade sin storhet även efter 
döden med separata gravkapell som både i 
plan och utförande skiljde sig från de medelti
da kyrkornas gravanordningar, har Oxenstier
na valt att på äldre maner förlänga kyrkan 
med en trave mot öster. Den nya delen utgör 
således både grav och kor. Den stene rikskans
lern och hans familj representeras huvudsakli
gen av sina praktfulla epitafier på korets 
väggar. Själva vilar de i enkla träkistor nere i 

gravvalvet, osynliga för besökaren. Den död
skalle som placerats på fotgaveln över de med 
sidenband förenade vristerna utgör den enda 
dekoren på rikskanslerns kista, förutom 
sedvanliga initialer och vapensköldar. Här
med har Oxenstierna markerat sin samhörig
het med uradeln. Att hela kyrkan är förvand
lad till en grav märks således inte omedelbart. 
Senare Oxenstiernor skulle däremot repre
senteras av ståtliga kistor i det vinkelställda 
gravkor som öppnar sig mot kyrkorummet, 
nästan som en korsarm. 

Kanske var den gamla adelns anknytning till 
kyrkan såsom institution en annan av förkla
ringarna till gotikens seghet. Så blir året 1654, 
då Axel Oxenstierna dör och Christina abdi
kerar, något av en vattendelare mellan en ut-
ebbande tradition och den "stora stil" som 
infördes av de la Vallée och Tessinarna i det 
lika pretentiösa som kortlivade baltiska impe
rium som skulle punkteras 1709 vid Poltava. 

Som alltid i Sveriges Kyrkors monografier 
får läsaren inledningsvis en skildring av sock
nens historia som ger den lokala bakgrunden, 
liksom av övrig kyrklig bebyggelse omkring 
kyrkan. Av betydelse för Mälarsocknarna var 
den framskridande landhöjningen. "Jäders 
kyrka fick en central placering i socknen på en 
relativt smal del av vad som då var en ö, nära 
vattenleder och korsande vägar. Den efter
hand ökande åkermarken och de växande 
välståndet återverkade positivt på kyrkobygg
nadsverksamheten." (Flodin.) Att de ängar 
med vaggande säd som breder ut sig kring en 
kyrka varit vikar till Mälaren, har också ändrat 
miljön fullständigt. I olyckliga fall kunde dock 
godsinnehavet växa med f. d. sjöbotten som 
inte alls var tjänlig för odling. Den allmänna 
överblick man idag har över kvarstående och 
rivna medeltidskyrkor visar att den lokala eko
nomien alltid var avgörande för en lantkyrkas 
storlek eich utsmyckning, senare utbyggnader 
osv. Många socknar förblev fattiga både på 
folk och pengar intill artonhundratalet. Inom 
en godsbildning satsade ägarfamiljen ofta 
bara på en enda kyrka, övriga gynnades inte. 
Vissa personers och släkters utbredda mece-
natskap har varit missvisande. 

Jäders kyrka är idag det främsta exemplet 
på en påkostad familjekyrka i Mälardalen. Ge-

Fomvännen 87 (1992) 



220 Recensioner 

nom sin storlek och utsmyckning hör den till 
de få lantkyrkor som är i nivå med vad som 
byggdes söder om den skandinaviska halvön 
vid denna tid. Allt, inklusive inventarier har 
givits en noggrann redovisning av Flodin, vil
ket här är motiverat, med tanke på memumen-
tets rang och skönhet. 

Kalmar domkyrka utgör i det mesta en bryt
ning med den postreformatoriska byggnads
traditionen. Visserligen är den odiskutabelt 
en långhuskyrka, men längdverkan har mins
kats visuellt på olika sätt. I det yttre utfylls 
korsplanens innervinklar av tornbyggnader 
med samma höjd som kyrkan, krönta av små-
kupoler, medan kortsidorna formats som 
gavdfasader med halvrunda absider täckta av 
halvkupoler. Kontraktiemssträvan märks också 
i det inre: trots sin längd verkar kyrkorummet 
så keirt att Kalmar domkyrka ibland omtalas 
som centralkyrka i likhet med de la Vallées 
samtidigt koncipierade Stockholmskyikor. 

Ingrid Rosell utreder som van arkivforskare 
bakgrunden och omständigheterna kring det 
komplicerade bygget, som kom att dra ut på 
tiden avsevärt. Planeringen började 1653. 
Själva uppförandet kom igång 1660, men 
först 1704 var kyrkan klar efter ett par längre 
avbrott på grund av krigen, Att kyrkan alls 
kom till, berodde på stadens flyttning till 
Kvarnholmen där en helt ny fästningsstad 
skulle uppföras. Av det medeltida Kalmar bak
om slottet finns idag inte mer än fragment 
kvar. Också den gamla stadskyrkan fick, när 
den revs 1678, tjäna seim stenbrott för den 
nya, ett barbariskt förfarande som inte är 
ovanligt under någon arkitekturepok. 

Till förtjänsterna i denna monografi, som 
med sina avhandlingsmässiga forskningskvali
teter går vida utöver Sveriges Kyrkors ofta 
kritiserade, men för konsthistorisk forskning 
värdefulla invenleringstänkande, hör utre
dandet av den nya stadens anläggande samt 
stadsplanens utformning och förändring. 

Domkyrkan avsågs bli kronan inom fäst
ningsgördeln. Som den nya stadens landmär
ke ägnades den således åtskilliga tankar. Sam
spelet vad gäller det äldre slottet i Borgholm 
och den nya stormaktens andra strategiska 
stadsanläggning vid södra Östersjön, nämli

gen Karlskrona (också den med påkostade 
kyrkobyggen) utreds, liksom andra svenska 
och utländska influenser. Som så ofta drar 
man slutsatsen att det ledande Sverige inte var 
så stort. De inblandade får alltid sökas inom 
en krets omkring kungen själv eller med direk
ta band till kronan. Genom källmaterialets be
gränsning och lokalisering underlättas å andra 
sidan ett utforskande av förlopp och motiv. 

Till de konsthistoriska tvistefrågorna hör 
tanken på en kupol över mittpartiet, som skul
le gjort cleimkyrkan ännu mera dominerande i 
det platta stadslandskapet. Det medeltida slot
tet hade dessutom vid denna tid föga av den 
storståtliga allyr som Helgo Zettervall och 
Carl Möller skulle ge det i slutet av 1800-talet. 
Tanken går till den förstörda Frauenkirche i 
Dresden med dess uppdragna kupol femtio år 
efter Kalmar. Rosell har den säkert riktiga 
inställningen att även om en kupeil avsetts från 
början, så föll denna vision bort. Källmässiga 
belägg saknas, men de kraftiga murpelarna 
runt mittpartiet och de invinklade tornen 
talar sitt tydliga språk. Schemat för en för-
strävning av en kupol på trumma som eventu
ellt skulle föra ned ljus ovanifrån, finns i Kata
rina kyrka i Stockholm. Fascinerande är den 
skenbart lekfulla svit av ritningar till kupol-
projekt som Rosell publicerar. Emil Langlets 
första förslag var inte tillgängligt när boken 
trycktes, men utkast av Helgo Zettervall och 
hans son Folke, Agi Lindegren, Hagström & 
Ekmans arkitektkontor, I. G. Clasem och R. 
Östberg visar inte bara olika konstepeikers al
ternativ, utan lika mycket den skiftande resta-
ureringsideologiens lösning på ett problem 
utan facit. Ser man de delvis mycket olika 
projekten, kan man nog vara tacksam att inget 
av dem realiserades. Den ståtliga kupolen på 
Hedvig Eleonora av F. W. Scholander, som 
tillkom på 1860-talet, förskräckte nog som 
helt eiidieimatisk och mera ett utslag liir samti
dens storvulna strävanden att bygga i keinti-
nental skala. 

Rosell bemödar sig om att positivt skildra 
domkyrkans vidare öden. Ofta saknar konst
historiker, som gärna sysslar med vad som 
konventieinellt uppfattas som ädlare epoker, 
egentligt intresse för "artonhundratalet" . 
Man frågar sig om något kunde vara mera 

Fornvännen 87 (1992) 



Recensioner 221 

formmässigt naturligt, men ändå klart avläs-
bart i akademisk artonhundratalsanda än Carl 
Möllers halvrunda orgelläktare i väster med 
dess monumentala orgelfasad av senklassicis-
tisk typ, konsekvent krönt med ett lunettparti. 

De båda arbetenas värde förhöjs i vanlig 
ordning av en välreproducerad bilddokumen
tation. För dem som menar att Sveriges Kyr
kors monografier spelat ut sin roll, bör voly
merna bli en allvarlig tankeställare. Även om 
resurserna tryter och man alltmera miiter kri
tiken med de självklara inventeringar som är 
under arbete, kvarstår ändå monografierna 
paradoxalt som omistliga i dagens förflackade 
forskningsklimat, där "fort och slarvigt" pre
mieras och efemära modellbyggen kan leda till 
en professur. Att ingående forskningsarbete 
åtföljt av gediget hantverk ger ett mera bestå
ende resultat, kommer dessa arbeten att visa 
om hundra år när de modebetonade sländor-
na blivit ett par rader i något lärdomshisto-
riskt arbete om forskningens förfall under 
1900-talets senare hälft. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

Berit Wästfelt, Bo Gyllensvärd och Jörgen 
Weibull, Ostindiefararen Götheborgs porstinslasl. 
Höganäs 1990. 282 s. ISBN 91-7024-674-2. 

Den 14 mars 1743 började ostindiefararen 
"Götbeborg" sin seglats med Kanton senn 
mål. Skeppet var Svenska Ostindiska Kompa
niets näst största, med en besättning på om
kring 140 man od i bestyckat med trettio ka
noner. Resan blev dramatisk liksom många 
andra seglatser med Kompaniets skepp. Det 
första försöket att nå fram till Kanton omöj
liggjordes av monsunvindarna och "Göthe-
borg" fick vända och söka hamn i Batavia på 
Java. Vid tiden omkring månadsskiftet j u n i / 
juli 1745 nådde man Kanton, varifrån man 
avseglade i januari året därpå med en last av 
370 ton te, 289 kistor, 12 tunnor och 2 388 
buntar porslin, 1 180 rullar siden, rotting, 
pärlemor, kiyddor och metall-legeringen 
" tut tanego", tillsammans omkring 700 ton. 

Hemseglatsen var inte heller den utan kompli
kationer. Det dramatiska slutet på resan kom 
den 12 september 1745, när man befann sig 
under insegling till Göteborg. Skeppet gick på 
grund och sjönk. En enda man omkom: lot
sen, som också gavs skulden fiir förlisningen. 
Närheten till Göteborg gjorde att man snabbt 
kom ingång med att bärga delar av lasten, som 
såldes på auktion i november. Ytterligare 
delar av lasten bärgades under åren 1746-
1747, bl. a. fartygets kanoner. Vraket fick där
efter ligga ifred i drygt hundra år. I slutet av 
1800-talet bärgades ytterligare en del av por-
slinslasten. På initiativ av James Keiller d. y. 
genomfördes 1906—1908 en bättre organi
serad bärgningsaktion som gav gott resultat — 
över 4 000 porslinspjäser skall ha tagits om-
hand. 

Uppgifterna om resan och dess snopna slut 
inleder Jörgen Weibulls avsnitt av boken. Han 
skildrar eickså i koncentrerad form Ostindiska 
kompaniets bakgrund och tillkomst liksom 
dess betydelse för Sveriges ekonomi. De varor 
som hemfördes från Kina var inte, som samti
dens kritiker fruktade, i första hand avsedda 
för svenskt bruk. Huvudparten såldes på auk
tioner i Göteborg till utländska köpare och 
dessa affärstransaktioner gav en icke föraktlig 
vinst, som också kom landet till del och inte 
bara delägarna i Kompaniet. 

Bärgningsförsöken i slutet av 1800-talet och 
1906-1908 hade egentligen endast ett syfte: 
att ta till vara material av intresse för samlare 
av ostindiskt porslin. De undersökningar av 
vraket, som inleddes sommaren 1986 har be
drivits enligt andra principer, även om det 
torde ha varit resterna av porslinslasten som 
utgjeirde den största lockelsen. Med tillämp
ning av undervattensarkeologins av den "van
liga" arkeologin inspirerade arbetsmetoder 
har de rester av vraket som fortfarande finns i 
behåll dokumenterats och samtliga fynd som 
kunnat göras inom och kring vraket registre
rats och deikumenterats på plats innan de ta
gits upp och konserverats. En särskild stiftelse 
- Ostindiefararen Götbeborg - bildades och 
gavs överinseendet över undersökningsarbe
tena. Den har också uppdraget att samla de 
medel som krävs. En redogörelse fiir arbete
na, dvs. de hittills utförda, lämnas av Berit 
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Wästfelt, som också ansvarar för bearbetning
en av det omfattande fyndmaterial av porslin 
som undersökningen givit. Tillsammans med 
Bo Gyllensvärd svarar hon också för den pre
sentation av porslinsfynden, som utgör den 
största delen av boken. 

Bärgningsarbetet omedelbart efter kata
strofen 1745 inriktades på att rädda åtminsto
ne delar av de värdefullaste och lättast åtkom
liga delarna av lasten. De Keillerska dyk
ningarna inriktades nästan uteslutande på res
terna av porslinslasten och då främst hela eller 
endast måttligt skadade pjäser. Vad som nu 
påträffats av porslin är därför till övervägande 
delen skärvor, som dock i rätt stor utsträck
ning har kunnat pusslas ihop till hela föremål. 
I andra fall har skärvor från olika föremål av 
samma formtyp och med likartad dekor med
givit säkra rekonstruktioner, ett arbete som 
med stort tålamod gjorts av Berit Wästfelt. 

Vad som påträffats är i första hand servis-
delar till te-, kaffe- och bordsserviser i former 
som är vanliga på 1740-talet. Av störst intresse 
är den bild som ges av de dekormönster som 
återfinns på porslinsfynden. Hittills har icke 
mindre än 90 olika mönstervarianter på 
blåvitt porslin kunnat fastställas. Som Gyl
lensvärd framhåller får man genom redovis
ningen av dessa mönster god hjälp vid tidsbe
stämning av blåvitt exportporslin vid början 
av Qianlong (1736-1750), vilket hittills varit 
svårt. 

Undersökningen av "Götbeborg" har varit 
spektakulär och i hög grad uppmärksammats 
av massmedia. Icke minst gäller detta diskus
sionen om hur de mängder av porslinsskärvor 
som påträffats skulle behandlas och omhän
dertas. Slutresultatet blev en kompromiss 
mellan kulturminnesvårdens hävdande av att 

fynd i fast fornlämning, dvs. i detta fall i ett 
skeppsvrak, icke skall frånhändas staten, och 
önskemålet om att finansiera fortsatta under
sökningar med hjälp av medel som åstadkom
mits genom försäljning av en del av skärvorna. 
Fynden från de Keillerska undersökningarna 
kunde användas utan inblandning av staten 
och i boken återges också ett golv i den Keil
lerska villan på Särö, sammansatt av skärvor av 
blåvitt porslin som skurits till för att kunna 
fogas in i ett plant golv. 

Förhoppningsvis skall det visa sig ekono
miskt möjligt att slutföra undersökningen och 
att publicera inte bara porslinsfynden utan 
också resterna efter skeppet liksom övriga 
delar av den bevarade lasten. Boken om pors
linsfynden, med förträffliga fotografier i färg 
och svartvitt av Claes Jonsson, ger således 
egentligen endast ett smakprov av vad under
sökningarna hittills givit. Med spänning ser 
man fram mot ytterligare publikationer, 
främst naturligtvis om själva skeppet men ock
så om andra, för ögat icke så spektakulära 
delar av lasten, t .ex. den metall-legering med 
namnet " tu t tanego" som utgjorde icke min
dre än 133 ton av lasten. Om man skall kom
ma med en randanmärkning till porslinspubli
kationen är denna att man borde ha strävat 
efter att så långt det är möjligt söka återfinna 
och publicera även de fynd som gjordes vid 
1906—1908 års dykningar. Bilden av skeppets 
porslinslast hade därigenom troligen väsent
ligt berikats. En förteckning av de viktigaste 
källorna och äldre litteratur hör också till det 
man saknar. 

Ake Nisbeth 
Ymsenvägen 10 

12142 Johanneshov 
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Annie Milles, Diane Williams & Neville Gard
ner (utg.), The Beginnings of Agriculture. Sym-
posia of the Association for Environmental 
Archaeology No 8. BAR International Series 
496, Oxford 1989. 267 s. ISBN 0-86054-636-
5. Pris £ 1 7 . - . 

I Cardiff hölls i september 1987 en konferens 
med temat "åkerbrukets början". Av de 
många föredragen har ett urval tagits med i 
föreliggande publikation. Avsikten har varit 
att de på olika sätt och från skilda utgångs
punkter skulle belysa det tidiga jordbruket . 
Förutom inledning och sammanfattande syn
punkter omfattar volymen 12 artiklar, som 
dock inte alla kan beröras här. 

De första inläggen är samlade under rubri
ken Theoretical approaches to the beginning, 
spread, and organisation of agriculture. Royston 
Clark studerar tidigt jordbruk utifrån sociala 
och ekologiska aspekter och utnyttjar därvid 
ett betydligt längre tidsperspektiv än vi eljest 
är vana vid. Redan för ca 35 000 år sedan 
började bosättnings- och exploateringsmöns
ter att förändras. När storviltet efterhand er
sattes av mindre jaktdjur och det blev möjligt 
att ta i anspråk en mer variationsrik biomassa 
kunde man i större utsträckning exploatera 
lokala resurser och behövde då inte förflytta 
sig längs så stora avstånd. Viktiga förutsätt
ningar var specialiserade redskap och lagring 
dels från egen jakt och insamling, dels s. k. 
social lagring som var resultat av utbyte med 
andra grupper. 

Clark diskuterar också frågor kring variatio
ner i befolkningsstorlek och social organisa
tion vid övergången till ett bondesamhälle. 

Som case study användes ett undersök
ningsområde i norra Italien, där man kan följa 
en utveckling som den han skisserat i de inle
dande avsnitten. Det påpekas också att jakt -
och även insamling - fortsätter att spela en 
viktig roll även under neolitisk tid, vilket ju 
överensstämmer med synsätt man gett uttryck 

åt i Sydskandinavien, där de ekologiska förut
sättningarna talar för en biandekonomi. 

Paul Halsteads artikel har titeln Like rising 
damp? An ecological approach to the spread of 
farming in south east and central Europé. Han 
studerar de varierande betingelserna för ti
digt lantbruk över stora regioner och finner 
övervikt för odling i Grekland och södra Bal
kan och i motsats därtill en större andel bo
skapsskötsel i Central- och Västeuropa. En 
keimbination av odling och djurhållning är ett 
naturligt kännetecken för områden med säm
re klimat. Genom att satsa på olika näringar 
minskade man riskerna och skapade en buf
fert i kristider. 

I en andra del behandlar Caroline Grigson 
domesticering av boskap i främre Orienten. 
Hon redovisar en rad kriterier för att kunna 
avgöra om benrester härrör från vilda eller 
tama djur och demonstrerar sina resultat i 
text och histogram. Man kan i stora drag följa 
förändringen från vilda djur till tamboskap 
över flera årtusenden med den klara tenden
sen att tamdjuren minskar i storlek. Ännu är 
det för analys tillgängliga materialet dock för 
sparsamt för att tillåta slutsatser inom kortare 
tidsintervaller. 

Den tredje delen handlar om tidigt lantbruk 
på den europeiska kontinenten. Det rör sig 
om botaniska och pollenanalytiska undersök
ningar. Källkritiska problem kring sädespollen 
diskuteras. Som särskilt Hansjörg Kuster 
framhåller måste flera villkor vara uppfyllda 
för att man skall vara säker på att det är riktiga 
sädespollen som producerat en odlad planta. 
Hittills har det i vissa områden inte gått att få 
samstämmiga dateringar för lantbrukets in
troduktion från arkeologisk resp. pollenanaly
tisk sida över hela Europa, men nyare under
sökningar i alpområdet visar att de tidigare 
från botanisk sida påvisade dateringarna är 
korrekta. Exempel namnes från Sion i Rhone-
dalen samt från Sydtyrolen. 

Av särskilt intresse för oss i Norden är att 
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läsa David Robinsons och Peter Rasmussens 
artikel om de botaniska undersökningarna av 
den neolitiska pålbyggnadsboplatsen vid 
Weier i Schweiz, där j u J. Troels-Smith från 
Nationalmuseet i Köpenhamn och forskare 
från museet i Schaffhausen vid olika tillfällen 
arbetat sedan tidigt 50-tal. I detta samman
hang diskuteras vissa preliminära resultat av 
ett par undersökningar, som gäller fynd ty
dande på gödning av fälten med kreatursgöd
sel där det även finns spår av spannmål. I en 
ladugård fann man också lämningar, som visar 
att man har utfodrat djuren med såväl löv som 
spannmål. 

I ett kort inlägg redogör F. M. Chambers 
för en del nya fynd av råg med tidig datering i 
Nordvästeuropa. 

Den fjärde delen har rubriken The adoption 
af agriculture in the British isles: theory and evi
dence. Den innehåller fyra artiklar, som berör 
olika aspekter på tidigt lantbruk. Barbara 
Noddle tar upp frågor kring uroxen, som i 
motsats till förhållandena i Central- och Öst
europa inte minskar i storlek i samband med 
domesticeringen. Hon kommer också fram till 
att det måste ha funnits åtminstone två typer 
av nötboskap och får, troligen med ursprung i 
olika delar av kontinenten. Förf. beklagar det 
förutvarande svaga intresset hos brittiska ar
keologer för just lantbruket men påpekar att 
det finns vissa områden, som har bevarings-
förhållanden, gynnsamma för arkeozoologi-
ska undersökningar. 

Roy Entwistle och Annie Grant hävdar att 
sädesodling fått alltför stor betydelse i arkeo
logiska bedömningar för neolitisk tid och tidig 
bronsålder. De får å ena sidan kritik i ett 
utförligt inlägg av A. J. Legge men å andra 
sidan stöd från L. Moffett, M. A. Robinson 
och V. Straker, som utifrån fynd från 26 neo
litiska boplatser i England och Wales kan styr
ka insamlingens stora roll vid sidan av odling
en. 

Som framgår av dessa korta referat har man 
på konferensen rört sig inom ett stort ämnes
område och fört resonemang, som i vissa fall 
är av övergripande natur och i andra inriktade 
på problem begränsade till de brittiska öarna. 
Arkeologer, pollenanalytiker, zoologer m. fl. 
har fått komma till tals. Enligt W. Groenman-

van Waateringes korta slutkommentarer har 
beklagligtvis några inlägg inte lämnats in för 
publicering i boken. Detta gör att det är svårt 
för den som inte var närvarande under före
drag och diskussioner att bedöma mötets hela 
spännvidd och kvalitativa nivå. Speciellt in
tressant hade det varit att höra Gordon Hill
mans föredrag, eftersom han i likhet med 
Groenman-van Waateringe vill förklara åker
brukets introduktion som en följd av ett över
flöd på föda och inte motsatsen, vilket j u varit 
ett bärande argument för varför man blev 
"bofast" bonde. 

Som nämnt diskuterades j u även de ofrån
komliga frågorna kring när och hur åkerbru
ket infördes. Såväl snävare, för oss välkända 
tidsramar som verkligt långa perspektiv fördes 
på tal. Förhållandena i olika delar av Europa 
får större utrymme än eljest varit fallet, när 
man har haft symposier om åkerbrukets ur
sprung och spridningsmekanismer. 

Vid läsningen av denna bok har jag fått 
samma intryck som Groenman-van Waate
ringe beträffande Europas roll i sammanhang
et. Det är inte fråga om att olika folkgrupper 
mer eller mindre passivt förändrar sin livsfö
ring genom övergången till en bondeekono
mi. Varje större befolkningsområde bör rim
ligtvis studeras och diskuteras utifrån sin egen 
tradition, sin sociala organisation och sin an
passning till omgivningen och dess förutsätt
ningar. Ett sådant synsätt medför att över
gången till jordbruk inte behöver ha samma 
bakgrund överallt och att utfallet inte heller 
måste bli likartat. 

Genom denna konferens och de publicera
de artiklarna har forskningen kring det tidiga 
jordbruket tagit ett viktigt steg framåt. Man 
arbetar på olika sätt för att ta fram nya data, 
där sådana måste till för att ge underlag för 
probleminriktade analyser. Det är också up
penbart att det behövs grundforskning i sam
band med välbevarade boplatser, icke minst i 
Nordväst- och Mellaneuropa, där man kan 
detaljstudera lagren och kvantifiera förekoms
ten av sädespollen tillsammans med bestämba
ra växtlämningar, som exempelvis ger inblick i 
andelen lövtäkt i skilda bebyggelseområden. 
Därjämte krävs åtminstone i vissa regioner 
nya undersökningar, i vilka arkeologer och 
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zoologer kan samarbeta utifrån noga definie
rade problem. 

Eftersom introduktionen av åkerbruket hör 
till de "globala" frågorna i forntidsforskning
en är det angeläget att pröva nya hypoteser 
och angreppsmetoder. Konferenser som den
na är därför viktiga för att redovisa det aktuel
la läget och skärpa problemformuleringarna 
inför framtida uppgifter. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

Krafts torg 1, S-223 50 Lund 

Det är ett imponerande arbete som Stein 
och hennes medarbetare utfört men man und
rar hur det skall gå i fortsättningen med tanke 
på den allt stridare floden av publikationer 
som måste beaktas och den stora eftersläp
ning som föreligger och som har tilltagit se
dan föregående volym. Ett annat problem blir 
när man kommer fram till den tyska återför
eningen 1990 med de redaktionella konse
kvenser denna måste medföra för utgivning
en. 

fan Peder Lamm 

Frauke Stein (utgivare), i samarbete med 
Christiane Schier och med medverkan av 
Karl-Heinz Fiedler, Sabine Miesel, Annette 
Röhrig, Volker Heyd och Barbara Klein. Bib
liographie zur Vor- und Fruhgeschichte in der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) in 
den Grenzen vor 1990. Das Schrifttum der Jah
re 1982 und 1983. Franz Steiner Verlag. 
Stuttgart 1991. 236 s. ISBN 3-515-05724-2. 
Pris DM 84:—. 

25 jahre Arcbäologie in Lubeck. Erkenntnisse von 
Arcbäologie und Bauforschung zur Geschichte 
und Vorgeschichte der Hansestadt. Amt ftir Vor-
und Fruhgeschichte (Bodendenkmalpflege) 
1963-1988. Lubecker Schriften zur Arcbäo
logie und Kulturgeschichte. Herausgegeben 
von Amt fiir Vor- und Fruhgeschichte 
(Bodendenkmalpflege) der Hansestadt Lii
beck von Giinter P. Fehring. Band 17. Dr. 
Rudolf Habelt GMBH. Bonn 1988. 231 s. 
ISBN 3-7749-2376-0. 

I Fornvännen 1988, (s. 206-207) anmälde jag 
den första volymen (1980-1981) av ovan
nämnda bibliografiska serie, som publiceras i 
tvåårsvolymer med avsikten att fylla igen tom
rummen såväl bakåt som framåt i tiden. Pla
nen var att volym 2 skulle gälla 1978-1979 
men efter moget övervägande har man valt att 
aktualisera sig genom att i stället välja åren 
1982-1983. 

Innehållet berättar om den explosionsarta
de informationsökningen på det arkeoleigiska 
området inom det ekonomiskt alltmer konsoli
derade Västtyskland. 1980—1981 redovisas 
2013 titlar, 1982-1983 hela 3 116. I samman
hanget får inte glömmas att den i dåvarande 
DDR publicerade litteraturen finns förteck
nad i en östtysk publikation. 

Jämför man Steins bibliografi med den som 
vi är vana vid från NAA är en väsentlig skill
nad den att Stein också redovisar recensioner. 
En nyhet är att redigeringsarbetet utförts med 
hjälp av PC. Användbarheten av bibliografin 
underlättas av ett väl utarbetat person- och 
sakregister. 

I forskningen kring den medeltida urbanise
ringen har alltid Lubeck spelar en viktig roll. 
Staden har naturligtvis gjort det i kraft av sin 
ekonomiska betydelse under perioden men 
också därför att Lubeck fått stå modell för 
uppfattningar om den medeltida urbanise
ringens förlopp politiskt, administrativt, eko
nomiskt och morfologiskt. Denna forskning 
har i allt väsentligt stött sig på det skriftliga 
källmaterialet. Efter kriget kom emellertid 
en mera systematisk arkeologisk forskning 
igång, som radikalt förändrat källäget. Denna 
verksamhet byggdes upp under stora svårig
heter av Werner Neugebauer. Han efterträd
des 1973 av Gunter P. Fehring, som utveckla
de undersökningarna på ett dramatiskt sätt 
och knöt det nära till de vetenskapliga projekt 
som vid Kiels universitet utvecklades kring 
Östersjöproblematiken. Men allt arbete sked
de och sker fortfarande inom ramen för sta
den Liibecks arkeologiska förvaltning. 

Resultaten har också varit dramatiska. De 
har givit en helt ny syn på Liibecks bakgrund 
och framväxt. Många av de gamla teorierna 
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måste förkastas eller i varje fall starkt ifråga
sättas. Sammantagna med resultaten från and
ra Östersjöstäder ger Liibecksresultaten möj
ligheter att formulera en mycket mer precis
erad kronologi och också större möjligheter 
att visa på likheter och olikheter i den bety
dande utveckling eich i de förändringar som 
sker i Östersjiiområdet från slutet av 1100-
talet och under 1200-talet. Det är därför vik
tigt, inte bara fiir arkeologer utan eickså för 
historiker, att lära känna vad seim har gjorts 
och vad som görs i Lubeck. 

Det är inte så svårt eftersom undersökning
arna också har kompletterats av en föredöm
lig publiceringsverksamhet. Publiceringen har 
skett i en särskild serie, som vid det här laget 
är uppe i ca 20 skrifter. Serien heter Liibecker 
Schriften zur Archäologie und Kultur geschichte 
och den ges ut av Amt fur Vor- und Fruhges
chichte (Bodendenkmalpflege) der Hanse
stadt Lubeck genom Giinter P. Fehring. För 
dem som på ett översiktligt sätt vill nå fram till 
dagens forskningsfront är den volym, som här 
skall anmälas, en lämplig början. 

I denna finns nämligen en sammanfattning 
av 25 års arkeologiska undersökningar i sta
den, inkluderande även byggnadsarkeologiska 
undersökningar. Den kom ut vid 25-årsjubile-
et av tillkomsten av Amt fiir Vor- und 
Fruhgeschichte (Bodendenkmalpflege). Bo
ken består av en rad korta artiklar, både över
sikter och uppsatser kring mera detaljerade 
frågor med tillhörande litteraturhänvisningar. 
Boken inleds med ett avsnitt som behandlar 
forskningshistorik, för att sedan i kronologisk 
ordning behandla förhistorisk, slavisk tid och 
slutligen i ett stort avsnitt det tyska Lubeck. 

Artiklarna visar sammantagna både på den 
historiska omvärdering som måste göras av 
Liibecks framväxt och på de morfoleigiska 
problem som finns i tolkningen av stadsplan
en. I enskildheter behandlar den olika typer 
av material, byggnader, föremålsfynd och 
även ekofakter. 

Grävningarna visar att Lubeck föregåtts av 
flera slaviska bosättningar inom olika delar av 
själva det senare stadsområdet. Där finns såväl 
spår av bosättningar som åkerbruksspår och 
också en borganläggning, som kan dateras till 
äldre slavisk tid. Av den äldsta stadsgrund-

ningen från 1143 har man inga säkra arkeolo
giska spår. Efter det att staden enligt de skrift
liga uppgifterna förstörts grundades den på 
nytt 1158-59. Därefter börjar det arkeologi
ska källmaterialet dyka upp och från 1170-
talet visar det på en kraftig utbyggnad, som 
kulminerar under decennierna fram till ca 
1250. Ett par av kyrkorna går i sina äldsta 
delar tillbaka till 1160 och 1170-talen medan 
det berömda torget med rådhuset tar form 
först under 1230- och 1240-talen. Därmed 
har Fritz Rörigs "Unternehmerkonsort ium" i 
det närmaste avförts från dagordning, i varje 
fall som ett konstituerande drag i den tidiga 
stadsbildningen. Det finns också vissa antyd
ningar att det är områdena närmast Trave 
som har den äldsta bebyggelsen, inte höjdryg-
gens krön. 

Liibecks gatumönster med långsmala tom
ter har också ansetts vara mönsterbildande för 
många andra städer. Fehring visar i en upp
sats att detta ingalunda hör samman med 
grundningsskedet utan är resultat av en ut
veckling genom en uppdelning av blockfor-
miga tomter till allt smalare tomter. Liibecks 
stadsplan är resultatet av en relativt lång ut
veckling, inte något från början planlagt. 
Samma utveckling har konstaterats i t. ex. Ba
sel. Också Visby och Uppsala har figurerat i 
en sådan morfologisk diskussion (Eimer). Det 
är hell uppenbart att analyser av stadsplaner 
från denna period måste ha en annan ut
gångspunkt är ren formanalys. 

Det finns mycket mer att hämta. Man får 
också resultaten från de intensiva undersök
ningarna av Alt-Liibeck redovisade och också 
dess historia kortfattat utredd. Stenhusets ti
diga historia i Lubeck behandlas. Keramik
tillverkningen får också sina avsnitt. Som en 
introduktion till forskningen kring det medel
tida Lubeck rekommenderas boken således 
varmt. Men glöm inle bort de övriga volymer
na i serien. De ger den fördjupning som krävs 
när man har anledning att gå vidare. 

Hans Andersson 
Lunds universitets historiska museum 

Kraftstorg 1 
S-223 50 Lund 
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Jörgen Ilkjaer, Illerup Ådal 1. Die Lanzen und 
Speere. Jysk Arkaeologisk Selskab, Århus 1990. 
Textband 404 s. Tafelband 245 Tafeln. ISBN 
07-7288-057-0, ISSN 0107-2854. 

Redan sex år efter den sista grävningssäsong
en föreligger den första volymen om vapenof
ferfyndet från Illerup Ådal. Den som väntat 
sig en materialpublikation av det traditionella 
slaget, med vackra illustrationer över olika 
föremålskategorier, blir besviken. Istället kan 
man litet tillspetsat säga, att fynden från Ille
rup får tjäna som diskussionsunderlag för frå
gor om vapen som kronologisk indikator och 
om offerfynd som historisk källa. För att be
svara dessa mycket väsentliga frågor har lans-
och spjutspetsar samt sköldbucklor och sköld
handtag från romersk järnålder och tidig 
folkvandringstid bearbetats mycket grundligt. 
Som titeln anger läggs dock huvudvikten på 
bearbetningen av lans- och spjutspetstyper vil
ka ingår i Illerupfyndet. 

Boken, som består av en text- och en bildka-
talogdel inleds med en kort historik över upp
täckten av vapenofferfyndet, samt en kort re
sumé över den senaste grävningskampanjen 
mellan åren 1975 och 1985. Bl.a. påpekar 
författarna att det är tack vare museumsin
spektör Harald Andersens stora engagemang, 
som fyndet kunde räddas till eftervärlden. 

Efter denna inledning övergår författaren 
till att beskriva ett av denne utarbetat klassifi
ceringssystem för lans- och spjutspetsar. 
Grunderna till detta klassificeringssystem la
des redan vid början av 70-talet då författaren 
gjorde en nybearbetning av bl. a. lans- och 
spjutspetsarna från Andersens grävning. Re
sultatet presenterades i en uppsats i Kuml 
1975. 

Det tredje kapitelet beskriver klassifice
ringssystemet för svärd, sköldbucklor, sköld
handtag och kammar. Typindelningen, som 
författaren utarbetat tillsammans med Jö rn 
Lönstrup, redovisas av praktiska skäl endast 
översiktligt. 

I det fjärde kapitlet börjar så bearbetningen 
av lansspetsarna. Dessa indelas i olika typer 
utifrån ca 20 av varandra oberoende typolo-
giska elemet. Grundprinciperna för denna in
delning är bl. a. relationen mellan bladets och 

holkens längd, bladets största bredd, blad
tvärsnitt, bladeggens form och holktvärsnitt. 
Genom denna klassificering kan författaren 
urskilja 17 huvudtyper. Därefter beskrivs var
j e typ ingående utifrån det upprät tade klassifi
ceringssystemet. Histogram över spetstypens 
olika typologiska element har upprättats och 
minst en spets av den beskrivna typen finns 
avbildad. Vidare ingår utbredningskartor över 
skandinaviska gravfynd, vilka innehåller spet
sar av den behandlade typen. Till detta kom
mer fyndlistor över vapenoffer- och gravfynd, 
vilka innehåller den beskrivna typen. Dessut
om finns utbredningskartor och fyndlistor för 
i Illerup funna lansspetsar av respektive typ. 
Slutligen förs en diskussion om lanstypens da
tering. Kapitlet om lansspetsar avslutas med 
två listor, där en lista redovisar fragmenta
riska och den andra redovisar ornerade lans
spetsar från Illerup. 

Typbestämningen av spjutspetsar föregår 
enligt eivan beskrivet mönster. Härvid kan för
fattaren urskilja 22 olika spjutspetstyper. 

En central fråga vid studier av vapenoffer
fynd är om de innehåller en eller flera ned
läggningar och i de fall de är flera huruvida de 
skett regelbundet eller ej. 

Klassificeringen blir här ett ovärderligt in
strument då den gör det möjligt att se om de 
olika lans- och spjutspetstyperna uppträder i 
vissa bestämda kombinationer. Om så är fallet 
beror då kombinationerna på tidsfaktorn eller 
på respektive kombinations geografiska läge? 
För dessa frågeställningar krävs en fyndgrupp 
som kan anses innehålla slutna fynd. Den 
gruppen finner författaren vara gravfynd och 
denna används i det följande för att lösa de 
kronologiska frågeställningarna. 

Genom klassificeringen av såväl lans- som 
spjutspetsar, skölddetaljer och kammar kan 
författaren via kombinationsmetoden urskilja 
olika vapentypset i gravmaterialet. I kombina
tionsdiagram, tabell 182, redovisas vilka lans-
spetstyper, som uppträder med vilka spjut
spetstyper i respektive grav och här framträ
der det mycket klart hur väl avgränsade flerta
let kombinationer är. Författaren gör ett mot
svarande diagram för sköldbucklor och sköld
handtag. Detta diagram ger inte samma klara 
bild, vilket kan bero på att författaren har 
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sammanfört snarlika, men dock olika sköld-
buckeltyper under samma typbeteckning. 

Efter dessa båda inledande analyser sortera
des vapenuppsättningar från ca 200 skandina
viska gravar manuellt. Författaren bestämde 
själv typernas inbördes ordning efter princi
pen yngsta fyndet först därefter det näst yngs
ta osv. Resultatet av denna bearbetning redo
visas i Abb. 182, "Geordnetes Kombinations-
diagramm zu Waffen aus ausgewählten Grä
bern der römischen Kaiserzeit und der Frii
hen germanischen Eisenzeit in Skandinavi
en". En bearbetning enligt Ulla Lund Han
sens modell, vilken innebär en seriation av 
materialet, anser författaren inte vara använd
bar vid studiet av vapengravsfynd eftersom 
gravfynd med "gamla" typer då skulle kunna 
slå igenom varvid fyndet får en för tidig date
ring. 

På basis av kombinationsdiagrammet inde
las gravmaterialet i 12 grupper. Här beskrivs 
vilka ledtyper som är kännetecknande för re
spektive grupp samt ifall det finns gravfynd 
som även innehåller fibulor eller romersk im
port. 

Efter genomgången av de 12 gravgrupper
na görs ett försök att länka ihop de skandina
viska vapengravarna med de kontinentala. 
Detta visar sig inte helt lätt, vilket bl. a. beror 
på att författaren, i det senare fallet, till stor 
del har varit hänvisad till litteraturstudier. 
Studien visar dock att det främst är sköldbuc-
kel- och sköldhandtagstyper, som överens
stämmer mellan områdena, medan lans- och 
spjutspetstyperna inte gör det. 

Fibulor är en fyndkategori, som genom sin 
stora geografiska spridning anses väl lämpad 
för kronologiska studier och författaren testar 
även denna fyndgrupp för att korrelera skan
dinaviska och kontinentala vapengravar. 
Ilkjaer menar dock att fibulans värde som da
teringsindikator är betydligt mindre än de oli
ka vapenslagen då de senare förändras i be
tydligt snabbare takt och samtidigt över större 
områden. 

Den romerska importen prövas också som 
en oberoende variabel vid den relativa date
ringen av vapengravar. Av det i boken presen
terade materialet innehåller 89 gravfynd im
porterade bronser eller glas. Av dessa kunde 

ca 50 gravfyndskomplex användas i en kombi
nationsanalys. Analysen anger att det finns en 
stor överensstämmelse mellan den relativa da
teringen av vapentyper och den romerska im
porten. 

Ett av författarens huvudsyften är att kunna 
bestämma de olika vapenofferfynden mera ex
akt i tid. En mer preciserad datering skulle 
kunna medföra att respektive nedläggning 
kunde kopplas till händelser i romarriket. 
Händelser, vilka i sin tur kan ha påverkat den 
politiska utvecklingen i det fria Germanien, ja 
t. o. m. i Skandinavien. 

I kapitel sju diskuteras svårigheterna att in
ordna den relativa kronologin i en absolut 
kronologi. Bl.a. påpekar författaren att Terra 
Sigillata och gravfunna mynt inte alltid utgör 
de starka bevis, som Godlowski och Lund 
Hansen framför i sina diskussioner angående 
de absoluta årtalsgränserna för respektive pe
riod. Författaren tar exemplet med sköld
bucklor med halvrund överdel, vilka börjar 
uppträda i Clb-kombinationer. Sköldbuckel-
typen finns avbildad på Marcus Aureliusko-
lonnen, vilket betyder att inledningen av peri
od Cl b bör sättas till omkring år 200 e. Kr. 
och inte till 210 e.Kr. som Godlowski och 
Lund Hansen hävdar. 

I slutkapitlet drar författaren, med stöd av 
den kronologiska genomgången vissa slutsat
ser angående de skandinaviska vapenofferfyn
dens nedläggningstid och bakgrund. 

Undersökningarna i Illerup visar bl. a. att 
offerfynden består av stora mängder vapen. 
Så innehåller t. ex. en av fyndkoncentrationer
na, fyndplats A i Illerup, 350 sköldbucklor 
samt 366 lans- och 410 spjutspetsar. Fyndets 
sammansättning och storlek visar på stora, 
välorganiserade och hierarkiskt uppbyggda 
härskaror. Detta tyder, enligt författaren, inte 
på att det rör sig om tillfälliga plundringståg 
utan på välplanerade rader där målet är att 
skaffa sig tillgång till eller kontroll över viktiga 
nyckelområden. 

Författaren kan också påvisa ett mycket in
tressant spridningsmönster för de olika ned
läggningarna. Detta mönster anser författa
ren inte vara en tillfällighet utan avspegla ett 
politiskt händelseförlopp. 

De äldsta nedläggningarna, vilka infaller vid 
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tiden för markomannerkrigen, finns i det nu
varande Danmarks centrala delar, medan de i 
nästa fas har spritt sig till norra Jylland, Själ
land och Bornheilm. Något senare, i slutet av 
Eggers period Cl eller inledningen av period 
C2, är även Skåne och Öland involverade och 
vid slutet av period C2 är Gotland också in
draget i dessa händelser. 

Vilka är det då som deltagit i de här strider
na undrar författaren? Genomgången av va-
pengravsmaterialet visar att vapenutrust
ningarna i de olika offerfynden överensstäm
mer med vapenutrustningarna i de skandina
viska vapengravarna. Detta indikerar att det 
är olika grupper inom det skandinaviska om
rådet som deltagit i de olika sammandrabb
ningarna. Ilkjaer menar att man via de absolu
ta och relativa dateringarna av de olika ned
läggningarna kan följa maktkampen i de olika 
regionerna. Han menar också att det inte är 
en ren händelse att de första stora vapenoffer
fynden infaller med markomannerkrigen och 
att nästa stora tyngdpunkt infaller med ger
manernas attacker på Limes. 

Boken är en verklig guldgruva för den, som 
arbetar med äldre järnålder och då framför 
allt med skandinaviska vapengravar och/eller 
vapenofferfynd. En så inträngande genom
gång av det skandinaviska vapenmaterialet 
från äldre järnålder har inte gjorts tidigare 
och boken kommer säkert att bli ett standard
verk för lång tid framöver. Det bör dock ob
serveras att man inte okritiskt kan plocka upp
gifter i katalogen eller anse det redovisade 
gravmaterialet som heltäckande för det här 
tidsavsnittet. Vid en genomgång av det 
öländska materialet i katalogdelen fann jag att 
enstaka gravfynd saknas samt att enstaka fel 
insmugit sig, vilka dels kan bero på tryckfel 
dels på oklara eller helt felaktiga uppgifter i 
referenslitteraturen. Detta förringar dock 
inte den otroliga arbetsinsats, som ligger bak
om denna bok och de intressanta resultat som 
nåtts. 

Monika Rasch 
Statens historiska museum 

Niende tvcerfaglige Vikingesymposium, Kiels Uni
versitet 1990, Beretning fra, red. av Dietrich 
Meier. Forlaget Hikuin og Afdelingen for 
Middelalderarkaeologi, Århus 1991. 77 s. 

Under 1980-talet har man i Århus initierat en 
tvärvetenskaplig serie forskarmöten kring 
dansk vikingatid. Föredömligt snabbt har For
laget Hikuin givit ut enkla rapporter från des
sa möten, nu senast 1991 om ett möte i Kiel 
1990, där den aktuella forskningssituationen 
kring Hedebyområdet i Schleswig-Holstein 
redovisas. 

De ingående uppsatserna behandlar olika 
problem kring bebyggelse och kontinuitet i ett 
område som en gång var en viktig utgångs
punkt för den angelsaxiska invandringen i 
England och senare blev ett gränsområde mel
lan saxisk/tysk, slavisk och dansk/nordisk bo
sättning. 

Att området under vikingatid och medeltid 
var en sådan skärningspunkt ledde till upp
förandet av det väldiga försvarssystemet 
Danevirke kombinerat med anläggandet av 
Hedeby, den under flera hundra år viktigaste 
transitpunkten för trafiken mellan Östersjön 
och Nordsjön. 

Under 1980-talet har man på allvar tagit 
upp omlandsstudier i detta område. Uppsat
serna i denna symposieberättelse tar ur olika 
synvinklar upp detta omland kring Hedeby. 
Karl-Heinz Willroth behandlar främst situa
tionen före utvandringen till England och tar 
upp kontinuitetsproblemen under mero
vingertiden. Ett uppenbarligt bebyggelseav
brott föreligger här, vilket också framgår ge
nom Walter Dörflers och Helmut Krolls un
dersökningar av pollen och makrofossil i om
rådet kring Kosd, omkring 10 kilometer öster 
om Hedeby i det område, som kallas Schwan
sen. 

Dietrich Meiers beskrivning av de omfattan
de arkeologiska utgrävningarna kring Kosd 
visar samma avbrott, men det vikingatida Ko
sd tycks med sina ovanliga importfynd från 
både öst och väst kunna vara något mer än en 
vanlig jordbrukarby. Henning Unverhau ser 
på bebyggelsetillväxten i området ur historisk 
och onomastisk synpunkt och finner att det 
ursprungligen avfolkade gränsområdet ned 
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mot riksgränsen vid Eiderå under medeltiden 
alltmer fylls upp av danska och tyska bosätt
ningar. Antje Schmitz tar ur ortnamnssyn
punkt upp avgränsningen mellan tyskt och 
slaviskt, något som tangerar områdets östli
gaste hörn. 

Till detta kominer Hellmuth Andersens be
skrivning av ytterligare en utgrävning i 
Danevirkesystemet, denna gång i förbindel
sevallen mellan huvudvallen och Hedeby. 
Denna konstruktion är som alla de övriga de
larna av Danevirke ett gott ingenjörsarbete 
eich kan genom dendrokronologin dateras till 
omkring år 968. Det är i så fall ett av Harald 
Blåtands första stora byggnadsverk. Bilden av 
hans roll som 900-talets stora byggherre blir 
allt tydligare. 

Det kan framhållas att geneim de pågående 
arbetena i Hedebys omland börjar vi få en allt 
bättre uppfattning om förutsättningarna för 
framväxten av denna viktiga och tidiga nordis
ka handelsplats. Den kan inte längre anses 
vara ett isolerat fenomen i ett bebyggelse
mässigt tomrum. 

Björn Ambrosiani 
Riksantikvarieämbetet 

P. J. Crabtree, West Stow. Early Anglo-Saxon 
Animal Husbandry. East Anglian Archaeology 
Report No. 47. Suffolk County Planning De
partment Ipswich 1989. 115 s. ISSN 0307 
2460. Pris £10:75. 

Im Zuge mehrerer Ausgrabungen in West 
Stow, während der Anlagen der Eisen- und 
Römerzeit und der ,,Early Anglei-Saxon Peri
od" gefunden wurden, kamen groBe Mengen 
von Tierknochen zutage. Im vorliegenden 
Beitrag werden die Knochenfunde der letzt-
genannten Phase - mehr als 176 000 Funde -
deikumentiert und interpretiert. Das Haupt-
interesse gilt den Haustierknochen, die die 
Masse des Materials ausmachen. Die Autorin 
wendet sich vomehmlich an Archäologen, um 
speziell tiber den Stånd und die Entwicklung 
der Haustierhaltung während dieser Zeit zu 
informieren. Das erklärt, weshalb die Wild-

tier-, Vogel- und Fischreste derart kurz ab-
gehandelt werden. 

West Stow, gelegen am FluB Lark in Suf
folk, Ostengland, ist die einzige fast vollstän
dig untersuchte dörfliche Siedlung aus der 
,,Early Anglo-Saxon Period". Der Besied-
lungsbeginn um 400 n. Chr. fiel in eine Zeit 
wichtiger politischer Veränderungen in Eng
land: die Römer zogen sich zuriick, Städte 
wurden aufgegeben oder verloren an Bedeu
tung - und die Ängeln und Sachsen wander-
ten ein. Nach etwa 250 Jahren permanenter 
Nutzung wurde das Dorf verlassen, und der 
Platz verblieb seitdem unbebaut. 

Der Zeitraum der ,,Early Anglo-Saxon Peri
od" in West Stow läBt sich anhand archäologi
scher Befunde in drei Phasen gliedern, wobei 
Phase 1 das 5. Jh. , Phase 2 das 6. Jh . und 
Phase 3 das späte 6. sowie das 7. Jh. erfässen. 
Diese Zeiteinteilung gab der Autorin zum 
einen die Mögliehkeit, eventuelle Verände
rungen in der Wirtschaftsweise zu erfässen. 
Zum anderen versuchte sie, durch Vergleiche 
mit den vorhergehenden Perioden, nämlich 
der Eisen- und Römerzeit, mögliche Verände
rungen in den Praktiken der Haustierhaltung, 
die der ,,Adventus Saxonum" mit sich ge
bracht haben könntc, zu erforschen. Sie be-
schränkte sich dabei nicht auf die Funde von 
West Stow, sondern zog eine Vidzahl anderer 
Fundplätze zum Vergleich heran. 

Die Kriterien, auf denen ihre Analysen ba-
sieren, sind 
- das Haustierartenverhältnis 
- die GröBe der Haustiere 
- das Schlachtalter 
- die Schlachtmethoden. 

Ihre SchluBfolgerungen seien hier kurz zu-
sammengefaBt: West Stow stellt sich als 
eigenständige, selbstversorgende (Fleisch, 
Milch, Rohwaren) Dorfgemeinschaft dar, de
ren Haustierhaltung an die landschaftlichen 
Gegebenheiten angepaBt ist. Im Fundgut 
uberwiegen Reste von Schafen, doch die Rin-
der, anzahlmäBig auf dem 2. Rang, stellen den 
Hauptfleischlieferanten dar; Schweine folgen 
auf dem 3. Platz, Pferde sind seiten. Diese 
Rangfolge der Nutztiere, ihre GröBe, der 
Zeitpunkt der Schlachtungen sowie die 
Schlachtmethoden verändern sich während 
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der ca. 250-jährigen Geschichte des Dorfes 
kaum. Die Abweichungen, die sich dennoch 
andeuten, sprechen fiir Flexibilität und An-
passungsfähigkeit in der Viehhaltung. So 
nimmt z. B. der Anteil der Schweine, fiir die 
es in der Umgebung keine optimalen Mastbe-
dingungen gab, nach der Konsolidierungs-
phase der Siedlung etwas ab, dagegen schlach-
tete man mehr Rinder im guten Mastalter von 
3—4 Jahren. Das spätere vermehrte Auftreten 
von Knochen junger Schweine wird dahinge-
hend gedeutet, daB man möglicherweise zu 
Stallhaltung iibergegangen ist und dadurch 
eine Auslese unter den jungeren Individuen 
notwendig wurde. 

Ein Vergleich der Knochenfunde der Eisen-
und Römerzeit aus West Stow und anderer 
Platze mit dem der ,,Early Anglo-Saxon Peri
od" zeigt, daB trotz der umwälzenden politi
schen Veränderungen durch den ,,Adventus 
saxonum", die landwirtschaftliche Versor-
gungsweise eine bemerkenswerte Kontinuität 
aufweist. Das fiihrt zu der Frage, ob die Be
völkerung in dieser Gegend diesselbe geblie
ben ist, oder ob die Neuankömmlinge in 
kurzer Zeit ihre Wirtschaftsweise den gege-
benen geographischen Bedingungen ange-
paCt haben. Das Tierknochenfundgut känn 
hier keine Antwort geben, doch ein kurzer 
Exkurs in die Ortsnamenforschung zeigt, daB 
die Kontinuität der Wirtschaftsweise durch
aus auf einer Kontinuität der britischen Be
siedlung beruhen känn. 

Im Zuge der Analyse der oben genannten 
Untersuchungskriterien schneidet die Auto
rin einige grundsätzliche Probleme, die Bear
beitung von Knochen betreffend, an. So dis-
kutiert sie z. B. den Aussagewert von Frag-
mentzähl-Methode und MIND-Berechnung. 
Knochengewichte stånden dagegen nicht zur 
Verfugung. Auch das Problem des Kno-
chenschwundes wird angesprochen. Da West 
Stow als eigenständige, selbstversorgende 
Siedlung anzusehen ist, känn davon ausgegan-
gen werden, daB sowohl Schlachtabfall als 
auch Essensreste an Ort und Stelle verblieben 
sind. Wie iiberall treten aber auch an diesem 
Fundort die Skelettelemente nicht in dem zu 
erwartenden Verhältnis auf. Hier wurde, ne
ben der Grabungstechnik, vor allem der Ver-

bili durch Hunde hervorgehoben, dem z. B. 
die Gelenkenden der Langknochen in starkem 
MaBe zum Opfer gefallen sind. Der Kno-
chenschwund ist auch abhängig von der 
Schndligkeit, mit der die Knochenreste in 
den schiitzenden Boden gelangen. Die Unter-
schiede in der Knochenzusammensetzung ei
niger Anlagen lassen sich möglicherweise da-
hingehend interpretieren. 

Die Autorin war bemuht, eine Ubersicht 
iiber das gesamte Fundmaterial zu geben, das 
neben den zeitlich eindeutig datierten Gru-
benhäusern, die die Menge des Materials aus-
machen, noch eine Reihe anderer Anlagen 
umfaBt. Das bedingt eine Fulle von Tabellen 
und Grafiken, die im Text eingebaut sind und 
oft den LesefluB behindern. Das gilt vor allem 
fiir die MeBtabellen; sie hatten zusammen-
hängend in einen Anhang gehört. Die ohne-
hin deutlichen Histogramme hatten auch in 
kleinerem Format nichts von ihrer Aussage-
kraft eingebiiBt, als solche aber zum Zusam-
menhalt des Textes wesentlich beigetragen. 
Abgesehen davon steht die GröBe einiger Dia-
gramme nicht in Relation zu ihrem Aussa
gewert. Dasselbe gilt fiir einige Tabellen (vor 
allem Tab. 13-18). So wurde uberhaupt die 
TabellengröBe inkonsequent gehandhabt 
sowie das Einfiigen der Texthinweise verges-
sen. Hier vermiBt man eine konsequente re-
daktionelle Durchsicht. Unverständlich ist, 
weshalb einige, eigentlich klar defmierte 
MeCstrecken, dargestellt sind (Figure 16), ein 
MaB am Pelvis vom Schaf, das offenbar eine 
recht gute Geschlechtertrennung zuläBt, da
gegen nur in einer Anmerkung beschrieben 
wird. Im Kapitel iiber die Schlachtspuren, das 
interessant ist vor allem im Hinblick auf den 
Vergleich mit anderen Plätzen, hatte man sich 
statt der vorhandenen recht nichtssagenden 
Abbildungen eingehendere, schematische 
Darstellungen der Hack- und Schnittspuren 
gewiinscht. 

Das Haustierknochenmaterial der ,,Early 
Anglo-Saxon Period" von West Stow ist in 
traditioneller zoo-archäologischer Weise, mit 
Hilfe moderner Datenverarbeitung, bearbei
tet worden. Fiir ihr Bemuhen, die Daten so 
eingehend wie möglich zu dokumentieren, 
dankt ihr der Zooarchäologe. Der Archäologe 
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hatte sich möglicherweise eine gestrafftere 
Darstellung, der das Zahlenmaterial zwar als 
Grundlage dient, aber nicht so im Vorder
grund steht, gewiinscht. Das Loslösen von 
den Untersuchungsdetails, um zu einer mehr 
weitgehenden Betrachtung zu gelangen, ist 
der Autorin nicht in jedem Falle gelungen. 
Doch sind wertvolle Ansätze da, z. B. die Be
schreibung der Landnutzung um West Stow 
oder der bereits erwähnte Exkurs in die 
Sprachforschung. Im ganzen eine grtindlidie 
Dokumentation und Bearbeitung eines Haus-
tierknochenmaterials. 

Eriederike Johansson 
Raä, UV Väst 

Box 102 59 
S-434 23 Kungsbacka 

Älvdal i Norr. Människor och resurser i Luleda
len 1300-1800. Bothnica 6. (Acta Universitatis 
Umensis, Umeå Studies in the Humanities 
91.) Red. Sune Åkerman och Kjell Lundholm. 
Luleå 1990, 380 s. ISBN 91-85336-49-1, 
ISSN 0281-0735. 

Luleå Museum har sedan 1980-talet gett ut en 
serie böcker under samlingsnamnet Bothnica 
med skilda ämnen. Böckerna har främst be
handlat olika industri- och gruvprojekt (t. ex. 
K. Awebro. Luleå silververk, 1983) men även 
det lappländska landskapet seim det skildras i 
bildkonsten från 1700-talets sista decennium 
till början på 1900-talet (R. Tham, Lappland 
och Tornedalen i konsten, 1989). I den volym, 
som här närmare skall presenteras, har flera 
författare samarbetat för att ge en så allsidig 
bild som möjligt dels av visioner och planer 
tiden 1300-1800 för olika projekt beslutade i 
huvudstaden långt ifrån den karga verklighe
ten i norr, dels av befolknings- och försörj
ningssituationen vid olika tider och verksam
hetsområden. Härjämte berörs även samernas 
förhållanden vid t. ex. gruvdriften och den 
ofta idylliska bild, som tidigare givils av samer
nas levnadsförhållanden. 

Huvudredaktör för volymen har varit Sune 
Åkerman, vilken till medredaktör haft Kjell 

Lundholm. Författarna har ingått i ett tvärve
tenskapligt projekt, som pågått sedan 1979 
vid Umeå universitet. Man har därvid velat 
kartlägga de samhällsresurser, som fanns för 
befolkningen i Övre Norrland och inriktning
en har främst gällt Lule älvdal. 

Den första uppsatsen, "Ett ekosystem och 
dess förvandling", handlar om människans 
ställning i bygderna i Övre Norrland och hu
vudsakligen i Lule och Råneå älvdalar förfat
tad av Sune Åkerman. Denne tar här främst 
upp storfamiljsproblematiken och drar paral
leller med resultat hos andra forskare vilka 
huvudsakligen studerat dessa förhållanden 
inom andra länder. En storfamilj kan karaktä
riseras som en typ av hushåll där ett par eller 
flera generationer levde på samma gård. En av 
fördelarna med storfamiljer var den rikliga 
tillgången på arbetskraft. Det visade sig emel
lertid svårt att göra en bedömning av varför 
Storfamiljen kan finnas i en trakt men saknas 
helt i en annan. Ett värdefullt dokument visa
de sig "påskalängden för Lule socken" från 
1559 vara. Denna upptäcktes av E. G. Huss i 
slutet av 1890-talet och även Åkerman har 
tagit del av den eich nyttjat dess uppgifter för 
denna uppsats. 

"Påskalängden" var en uppbördsförteck
ning över vad bönderna lämnade i tionde-
korn, smör m. m. Den gav även besked om 
familjernas sammansättning genom uppgif
terna om hur inånga, som deltog vid påskens 
nattvardsgång (påskemål). Påskalängden läm
nade även uppgifter om dem, som bodde 
inom den d d av Råneå älvs område, som lig
ger norr om Lule älv. Åkerman tar upp tre 
familjer, som finns omnämnda i längden och 
belyser deras förhållanden. Åkerman vill även 
visa på storfamiljernas omfattande handel och 
sjöfart, vilka verksamheter inte sågs med blida 
ögon av statsmakten. Människeirna i älvdalar
na var under medeltiden framgångsrika och 
hittade nya områden fiir alt öka möjligheterna 
lill livsuppehälle och befolkningen ökade sta
tligt vid medeltidens slut fiir att sedan avta 
markant fram till mitten av 1700-talet. 

Sven Lundkvist behandlar i en intressant 
uppsats centralmaktens ställning pä Nordka-
leitten under 1 000 år. Härvid har han bearbe
tat materialet från tre olika synpunkter: utri-
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kespolitiken, försvarsaspekterna och nyttjan-
defördelningen i områdets resurser. Nutida 
forskning har kommit fram till att fast bebyg
gelse i bl.a. Tornedalsområdet funnits omkr. 
år 1000 men att det funnits jägarkulturer 
långt dessförinnan. Centralmakten innehades 
tidigare av Norge, Sverige-Finland och Ryss
land (Sovjetunionen) och källmaterial har 
hämtats från dessa länder. En reseberättelse 
från 800-talets slut av norrmannen Ottar 
lämnar beskrivning av Nordkalotten, såväl 
dess geografi och resurser som politiska upp
delning. Andra källor, som nyttjats, har bl. a. 
varit Egilssagan från omkr. år 1200, gräns
traktat mellan Norge, Jämtland och Hälsing
land från omkr. år 1273 och Nöteborgsfreden 
år 1323 mellan Sverige och Novgorod. Gustav 
Vasa och hans söner ägnade ishavshamnarna 
stort intresse särskilt efter 1553, då engels
männen upptäckt en nordlig väg till Ryssland. 
Vid Karl X Gustavs fredsförhandlingar med 
Danmark vid slutet av 1650-talet önskade han 
få Vardöhus län till Sverige. Vid senare freds
förhandlingar var även Arkangelsk ett önske
mål och svenskarna företog t. o. m. en expedi
tion med syfte att förstöra denna stad och 
därigenom omintetgöra för andra nordiska 
länder att bedriva handel där. 

Den nordligaste kyrkan fanns i Bygdeå re
dan 1314 och därefter följde åtskilliga kust-
kyrkor. På 1600-talet delades de stora sock
narna, som sträckte sig från kusten upp mot 
fjällen, varvid nya socknar bildades och nya 
kyrkeir uppfördes. Härigenom fick kronan 
större kontroll över det inre av Övre Norr
land. Under 1500- och 1600-talen uppsattes 
försvarsförband de s. k. Västerbottenfänikor-
na och Gustav II Adolf lät inrätta landskapsre
gementen. När det gällde nyttjandefördel-
ningen i Övre Norrland förbjöd Gustav Vasa 
och hans efterföljare bönderna, som bodde 
efter kusten, att fara upp till det inre av landet 
för fiske och jakt - de skulle sköta och utveck
la sina jordbruk. Det inre landet skulle anslås 
till nybyggarna, som dock inte blev så talrika 
som man hoppades på. 

Visionerna om de dolda rikedomarna i 
Övre Norrland, som grundlades av Olaus 
Magnus i hans Historia om de Nordiska folken, 
har initierat behandlats av Sverker Sörlin i 

"Guldet från Norden". Olaus Magnus stödde 
sig på ett citat i Jobs bok att "Från Norden 
kommer guld" och på den helige Gregorius 
verk "Moralia", där det står att från norr 
kommer "en oväntad livets höghet". Visioner 
och visionärer, som hoppats på framgång och 
ära, har växlat genom århundradena. 

Sörlin gör även jämförelser med dem som 
sökte sig till andra världsdelar som Afrika för 
att söka rikedomar. Under upplysningstiden 
och merkantilismen på 1700-talet startades åt
skilliga företag med storartade vyer i Övre 
Norrland, av vilka de flesta dock avtynade ef
ter några år, för att därefter i tysthet läggas 
ner. Som exempel kan här nämnas Luleå av
elsgård som behandlas av Börje Harnesk. 

Gustav Vasa anlade i olika delar av landet 
s.k. avelsgårdar, för att dessa skulle bidra till 
försvarets försörjning. Av dessa anlades två i 
Övre Norrland, en i Umeå och en i Luleå. I de 
sydligare lanskapen Ångermanland, Medel
pad eich Hälsingland vägrade man att anlägga 
dessa avelsgårdar och betalade i stället en ex
tra skatt. Harnesk behandlar avelsgården i Lu
leå och han ser den närmast som ett statligt 
storjordbruk. Gården började drivas 1558 
men lades ner redan efter fem år. Prästgår
dens ägor var utgångspunkten för verksamhe
ten, prästen förflyttades till Uppland och er
sattes i prästgården av fogden. Prästerna i 
Piteå, Kalix och Torneå fick lämna bidrag till 
boskap och boningshusets inredning. Gården 
fick dessutom funktionen som lokal stats
förvaltning. Omkring 30 personer var anställ
da och boskapen uppgick som mest till 49 kor, 
får, grisar, getter och hästar. 

Börje Harnesk redogör i uppsatsen inte 
bara för storjordbrukets verksamhet, utan 
även för gårdsfolket och deras olika sysslor. 
Han antar att gårdsfolket hade en högre lev
nadsstandard än bönderna i den omkringlig-
gande bygden. Det har även framkommit, att 
de välbeställda bönderna i trakten såg avels
gården som en konkurrent både när det gällde 
tillgången på tjänstefeilk eich handeln, som var 
en nog så lönsam binäring. Kompletterande 
tabeller visar såväl antalet anställda eich deras 
sysslor senn djurbesättningens storlek under 
olika tidsperioder, vilka ger god information 
om förhållandena. 
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Om näringsliv och ekonomi handlar även 
Lennart Lundmarks bidrag, "Hushållning inom 
snäva ramar". Det är främst förhållan
dena inom näringslivet i Lule socken tiden 
1550-1750, som Lundmark belyser. Klago
mål gällde ofta brist på arbetskraft och särskilt 
vid omfattande utskrivningar av soldater, vil
ket började redan på 1560-talet. Under 1600-
talets första hälft förekom perioder av miss
växt och hungersnöd på grund av de då före
kommande svåra klimatförhållandena. Början 
på 1700-talet har även kallats "lilla istiden". 
Även tillgången på fisk minskade vid 1600-
talets mitt, särskilt laxfisket i Ume och Lule 
älvar. Först fram mot mitten av 1700-talet kan 
man skönja en stabilisering av näringslivet i 
Lule socken. 

Kenneth Awebro har i sin uppsats beskrivit 
Luleå silververks tillkomst och bruksknektar
nas förhållanden på 1660-talet. Förväntning
arna om stora silverförekomster vid den tidi
gare silvergruvan i Nasafjäll i Piteå lappmark 
hade grusats dels på grund av låg tillgång på 
malm och dels genom att den hade förstörts 
vid ett norskt angrepp. Bruket hade drivits av 
borgarna i Piteå, men eftersom silverföre
komsten var så ringa, brydde man sig inte om 
att bygga upp bruket igen. I stället skulle nu 
satsas på de silverfyndigheter, som upptäckts i 
Kedkevare. För malmen byggdes en hytta i 
Kvikkjokk. Gruvbrytningen upphörde 1702, 
även om det därefter gjordes försök att åter
uppta verksamheten. Arbetskraften rekrytera
des genom utskrivning av knektar, vilka i stäl
let för krigstjänst skulle arbeta vid den nyan
lagda gruvan. I ett kungligt brev 1646 bestäm
des, att 115 knektar skulle avdelas till silver
verket. Knektarna klagade stundom över 
bergmästarens hårda regemente. Å andra si
dan slapp knektarna krigstjänst långt från 
hemorten. I stället kunde de ofta planera 
tjänsten vid bergverket så att den inte hindra
de dem att sköta sina jordbruk. Awebro har 
en intressant skildring av hur gruvdriften pla
nerades, hyttans uppbyggnad, förteckningar 
över bruksknektarna och deras hemorter för 
olika år samt även över andra anställda som 
kokerskor m. fl. Till de första uppgifterna hör
de även att bygga en trähäst, vilken användes 
som bestraffningsmedel. På hästen fick den 

skyldige sitta tills han blev "mör" . Åtskilliga av 
dem, som tidigare arbetat vid Nasafjäll, kom 
till Kedkevare och de utgjorde en värdefull 
arbetskraft, eftersom de hade erfarenhet från 
liknande verksamhet. Att det skulle ha varit 
krigsfångar och brottslingar, som sänts till 
bergverket, avfärdar Awebro och menar att 
det saknar all grund. 

"Beskattningen av samerna i Sverige 1695— 
1860" behandlas av Roger Kvist. Under 1695 
besökte en kommission lappmarken för att 
lägga om "lappskatten". Principen för skatte
omläggningen var att varje bys skattesumma 
skulle fördelas lika med antalet skattelappar 
multiplicerat med drygt 2 daler silvermynt. 
Under efterföljande århundraden kom det yt
terligare stadganden om lappskatten, vilken 
avskaffades först 1928. Problemen med lapp-
skattelanden har återspeglats i många dom-
stolsprotokoll. Roger Kvist ger i åtskilliga dia
gram upplysningar om skattebetalare i Lule 
lappmark. Det är särskilt förhållandena i 
Tuorpons lappby och i Jokkmokks socken 
som har undersökts. 

Ett av de problem, som beröres i flera av 
uppsatserna och som var en av orsakerna till 
att många av de påbörjade projekten rann ut i 
sanden så snart, var bristen på arbetskraft. 
Visserligen hade nybyggare genom olika för
måner lockats till Övre Norrland och man såg 
barnen som presumtiv arbetskraft men även 
detta slog fel. Den stora barnadödligheten ser 
Anders Brändström som anledningen till många 
misslyckade projekt. Till detta kom, att männi
skorna som bodde i landets norra delar ansågs 
mindre hågade för arbete och de skulle läras 
att bli nyttiga. Från myndigheternas sida bör
jade man intressera sig för människorna men 
närmast för att dessa skulle arbeta med inrikt
ning på hela rikets välstånd. Den svaga befolk
ningsökningen trodde man till att börja med 
berodde på avflyttningen från Norrland. För 
att kartlägga befolkningen i landet inrättades i 
Stockholm ett Tabellverk år 1749, varifrån 
utsändes formulär till prästerna, som de skulle 
fylla i med uppgifter ur kyrkobokföringen. 
Härigenom framkom den stora barnadödlig
het, som rådde och som i första hand berodde 
på felaktig uppfödning av barnen. Redan 
1668 hade ett Collegium Medicum bildats. 
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Genom kollegiets försorg spreds litteratur om 
barnavård, provinsialläkarnas antal ökades 
och jordegummorna fick utbildning och avan
cerade till barnmorskor. Härtill kom, att det 
nu även i prästexamen skulle ingå en viss me
dicinsk utbildning. Denna utökades under 
1700-talet efter beslut om dödsorsaksstatistik 
1749. Det första provinsialläkaredistriktet i 
norra Norrland förlades till Umeå 1755. 
Brändström tar också upp barnadödligheten 
bland samerna. Dessa har i tidiga reseskild
ringar beskrivits som mycket friska till följd av 
att de levde så nära naturen i den härliga 
norrlandsluften. I verkligheten visade det sig, 
att barnadödligheten bland samerna var myc
ket hög framför allt under sommarmånader
na. Detta berodde dels på det slitsamma arbe
tet för mödrarna vid denna årstid och dels på 
att den mjölk man gav barnen, när dessa inte 
ammades, inte kunde hålla sig färsk under de 
varma dagarna. Nära en tredjedel av alla späd
barn dog under den första levandsmånaden 
bland samerna under tiden i sommarvistet och 
under perioden januar i -mars , då man bodde i 
vintervistet. 

Närmast som en exkurs skulle jag vilja be
teckna uppsatsen om "Norrlandsstädernas 
handel till år 1620" författad av framlidne Ake 
Hermansson, vilken tidigare deltagit i projek
tet. Här behandlas de nyanlagda städernas, 
Hudiksvall år 1582 och Härnösand år 1585, 
handel, vilken redan i de äldsta tullängderna 
visar sig vara mer inriktad på Tyskland än vad 
man tidigare antagit. Handeln med Stock
holm var under den här behandlade perioden 
inte alls särskilt omfattande. Gävle hade redan 
en etablerad handel och fungerade delvis som 
stapelstad. Exportartiklar var från Hudiksvall 
bl. a. kopparsmide (med koppar från Falun 
som råvara), myrjärn, bräder, skinn och 
hudar, lärft m. m. Härnösand hade inte en så 
omfattande utrikeshandel och varorna var un
gefär desamma som från Hudiksvall med un
dantag av koppar och jä rn medan smör och 
tjära var deras främsta artiklar. Vad som im
porterades var huvudsakligen dyrare tyger 
som siden och finare lärft samt mer lyxbetona
de varor. 

Som framgår är innehållet rikt varierat och 
alla bidrag är rikligt försedda med noter 

och litteraturhänvisningar. De Norrlands
problem, som boken behandlar, äger trots 
tidsavståndet en anmärkningsvärd aktualitet. 
Även under det senaste århundradet finns 
mängder av misslyckade eller missinriktade 
Norrlandssatsningar och norrlänningar får 
alltjämt finna sig i att leva under kärvare vill
kor än övriga landsmän. 

Ingrid Telhammer 
Vintertullstorget 28 

11643 Stockholm 

Carin Bergström, Lantprästen. Prästens 
funktion i det agrara samhället 1720—1800. 
Oland—Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Diss. 
Nordiska museets Handlingar 110. Stockholm 
1991. ISBN 91-7108-310-3. 

Lantprästen står det kort och gott utanpå den 
läckert formgivna avhandlingen av stock
holmshistorikern Carin Bergström, numera 
verksam på Riksantikvarieämbetets kultur
miljöavdelning. Omslaget pryds av tre myndi
ga prästfysionomier mot en fond av en vackert 
laverad lantmäterikarta över Börstils by. På 
titelsidan möter den utförligare akademiska 
varudeklarationen i två underrubriker: Präs
tens funktion i det agrara samhället 1720—1800. 
Oland—Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Det är 
en precisering som retar aptiten, inte minst 
antikvariers, och förväntningarna kommer 
inte på skam. Lantprästen är full av värdefull 
och intressant information som är svår att nå 
samlad på annat håll. Den är saklig och samti
digt i bästa mening underhållande. Som alla 
goda avhandlingar i historia är den ett möns
ter av klar disposition, logisk argumentation 
och vederhäftig källkritik. 

Det är prästens världsliga åtaganden Carin 
Bergström studerar, inte hans roll som för-
kunnare. Dessa plikter dikterades av 1686 års 
kyrkolag i mycket allmänna och delvis vaga 
termer. Vad innebar det egentligen att fullgö
ra de uppgifter som lades på prästen, av Kyr
kan genom stift och biskop, av Kronan genom 
landstat, av lokala ståndspersoner och av den 
egna församlingen? 
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Om detta vet man i princip mycket men i 
praktiken ganska litet. En god forsknings
översikt klargör läget. Källmaterialet i form av 
främst sockenstämmo- och visitationsproio-
koll är gigantiskt och kan av en ensam forskare 
endast nalkas stickprovsvis. Carin Bergström 
har som undersökningsområde valt O land-
Frösåkers kontrakt i norra Uppland, med 
Forsmark, Öregrund och Östhammar som 
största orter. Valet motiveras med att kontrak
tet erbjuder ett arbetsmässigt rimligt källma
terial och rymmer en lämplig blandning av 
olika typer av pastorat, magra och feta, med 
varierande befolkningssammansättning. Kon
traktet omfattar 15 socknar i nio pastorat, de 
minsta med 2 000 invånare, de största med 
5000. Frösåkers härad är kustbygd med bru
ken Harg och Forsmark, Olands härad är in
landsbygd med bördig slätt där kontraktets 
fetaste socken Alunda ligger. Miljön i kontrak
tet illustreras med välvalda bilder, både äldre 
dokumentation ur ATA och nyare foton. 

Frågan om i vad mån Oland-Frösåker är 
representativt för Sverige eller för den delen 
för Svealand eller Uppsala stift, kan knappast 
besvaras, så länge det saknas liknande studier 
från andra delar av landet. Frågan är rätt 
ovidkommande - här gives en djupanalys som 
skildrar hur det gick till just här, detaljrikt och 
levande. 

Den valda perioden 1720-1800 är avgrän
sad bakåt med utgångspunkt i Frihetstidens 
början och de Präst privilegier 1723 som be
kräftade församlingarnas självstyre i Sverige. 
Slutåret är, medger författaren, satt mer med 
tanke på att begränsa perioden med ett runt 
tal än efter någon kyrkopolitisk milstolpe. 80-
årsperioden är ett händelserikt skede för kyr
kans folk. Prästerståndets politiska maktställ
ning försvagades. Antalet tjänster minskade i 
förhållande till antalet präster; vid 1700-talets 
mitt beräknas det ha funnits ca 3 200 präster, 
dvs. en präst per 560 invånare. Kraven på 
studiemeriter skärptes efter hand och keinkur-
rensen, särskilt om de rika pastoraten, blev 
allt hårdare. Därmed följde också ökad pro-
fessionalisering av prästerskapet. 

Efter avhandlingens inledande bakgrunds
teckning vidtar olika delstudier. Den första 
gäller kontraktprostens uppgifter. De kart

läggs genom de tre kontraktsprostar som ver
kade i Oland-Frösåker 1722-91. Kontrakts
prosten, vald bland kontraktets kyrkoherdar, 
skulle företräda kollegorna inför domkapitlet 
och rapportera om förhållandena i kontrak
tet. Därför skulle han liksom biskopen visitera 
i församlingarna. Den linjära hierarkin stör
des dock, som Carin Bergström visar, av den 
ökande benägenheten att utse förtjänta kyrko
herdar till honorärprostar, som var befriade 
från skyldigbeten att ge rapport till kon
traktsprosten. 

I de följande kapitlen figurerar perieidens 
43 kyrkoherdar och i viss mån de 35 kommi
nistrarna. Kapitel 2 behandlar själva tillsätt-
iiiugsproceduren i de tre olika pastoratsnatu
rer som förekom: de regala där prästen tillsat
tes genom kunglig fullmakt, de konsistoridla, 
där församlingen hade avgörandet och de pa-
tronella, där patronus, den ledande stånds
personen i socknen, hade sista ordet. I 
Oland-Frösåker fanns fyra regala, tre konsis
toridla och två patronella pastorat (i stiftet 
som helhet 20 % regala, 60 % konsistoridla 
och 10 % patronella, samt 10 % prebendepas-
torat för Uppsala universitets professorer). 

Att kungen verkligen utnyttjade rätten att 
tillsätta egna kandidater i de regala pastoraten 
belyses väl i materialet. Arton av 22 tillsätt
ningar under perieiden skedde mot försam
lingens önskan. Så kunde de kungliga gynna 
och belöna förtjänta personer eller dessas 
släktingar, utan hänsyn till om de var kända i 
församlingen. I de patronella pastoraten var 
det givetvis patronus ' kandidat som segrade, 
och därmed lätt hamnade i livslång beroende
ställning till patronus. Ofta hade den valde 
tjänat som informator för patronus ' barn. 
Även i de konsistoridla pastoraten kan Carin 
Bergström visa att en stark godsägare i 
socknen kunde påverka valet, eftersom röster
na avgavs i relation till mantalsinnehavet. 

I det tredje kapitlet studeras sockenstäm
man. Denna viktiga procedur reglerades först 
1817, i en förordning som delvis speglar en 
tidigare utvecklad praxis. Carin Bergqvist har 
geneimfört det väldiga arbetet att analysera 
samtliga protokoll i kontraktet 1730-1800 (få 
protokoll finns från tiden 1720-30). En in
tressant tabell redovisar frekvensen av olika 
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ärendetyper som tas upp i protokollen. Både 
antalet stämmor och antalet ärenden ökar 
med tiden. 

Under hela perioden är frågor angående 
socknens gemensamma byggnader, inklusive 
kyrkan, klart dominerande, och upptar mellan 
22 och 3 5 % av antalet ärenden. Reparatio
ner, om- och tillbyggnader pågick ständigt 
runt om i socknarna under kyrkoherdens mer 
eller mindre kompetenta ledning. Mången 
byggnadsantikvariskt intresserad läsare kan 
beklaga att framställningen inte fördjupas på 
denna punkt - men det vore en helt annan 
avhandling. 

Bland andra ärendetyper kan noteras an
ställning av särskilda sockenhantverkare, som 
fick verka inom - men bara inom - socknen. 
Mot seklets slut ökar ärenden angående sock
enmagasin, skolhus och fattighus, skolunder
visning och hälsovård. 

Frekvensen av stämmor, liksom typen av 
protokoll, varierar kraftigt över tiden, men 
framför allt mellan olika socknar och olika 
präster. Sätten att föra protokoll är lika skif
tande som handstilen. Ibland saknas protokoll 
helt, utan att de för den skull förkommit. 
Någtin annan förklaring till detta än kyrkoher
darnas växlande karaktär och pliktkänsla samt 
frånvaron av tvingande regler finner författa
ren inte. 

Prästerskapet som Kronans informationska
nal är ämnet för det fjärde kapitlet. Det gäller 
alltså kungörelserna från Kungl. Maj:t, senn i 
en allt stridare ström sändes ut till svenska 
folket genom att uppläsas från predikstolen 
och även anslås som inramade "Placater" i 
kyrkan. Antalet utsända kungörelser kulmine
rade under Gustaf III, då en avsevärd tid av 
gudstjänsten fick tas i anspråk fiir sådan upp
läsning. Varken prästen eller församlingen 
uppskattade dessa långrandiga föredragning
ar, förmodar Carin Bergström på goda grun
der. 

Femte kapitlet behandlar prästerna och 
skolundervisningen. På 1760-talet fanns i kon
traktet godtagbar skola endast i fyra socknar, i 
de större bruken och orterna, i övrigt fick 
barnen speiradisk undervisning av klockare el
ler av föräldrarna. En viss förbättring fick 
prästerna till stånd med stöd av 1768 års kun

görelse som påbjöd fast skollärare i varje soc
ken, om möjligt. Endast i den rikaste seicknen, 
Alunda, inrättades skolmästartjänst, men i de 
övriga höjdes dock kraven på klockare som 
nyanställdes. Utöver god sångröst fordrades 
nu även pedagogiska meriter. 

Prästerna och sockenmagasinen är rubriken 
på det sjätte kapitlet. Sockenmagasin som en 
kombination av reservförråd för nödår och 
bank tillkom från 1700-tales mitt. Föga är 
känt om magasinens roll i den agrara ekono
min. Här ges ett värdefullt bidrag med en 
översikt av när och hur sockenmagasinen i de 
femton socknarna tillskapades och fungerade. 

Avhandlingens sista kapitel presenterar när
mare två av kontraktets präster, den ene från 
perieidens böljan, den andre från dess slut. 
Johannes Sarcovius, kyrkoherde i det rika 
Alunda 1714—31, var en föga sympatisk typ, 
som efter många turer vann sin position och 
behöll den tack vare goda kontakter, treits 
otaliga konflikter och oegentligheter. Han 
förkeivrade dock sin prästgård som duglig och 
närig lantbrukare. 

Martin Nils Ainer var kyrkoherde i Harg 
1791-1809. Dit nådde han efter flitiga studier 
och genom att som informator på Harg ha 
vunnit godsägarens, friherre Oxenstierna, be
vågenhet. Som kyrkoherde företrädde han pa
tronus' intressen, och såg liksom Sarcovius 
om sitt hus. 

Dessa två slumpmässigt valda representan
ter för det tidiga och det sena 1700-talets 
prästerskap tycks ganska väl exemplifiera ti
dens utveckling mot mera kultiverade och väl
utbildade befattningshavare. I stiftens tryckta 
herdaminnen kan man möta otaliga ämbets
bröder från hela landet med liknande karri
ärer och karaktärer. 

Man får hoppas att snart andra forskare 
inspireras av Carin Bergströms avhandling 
och griper sig an med liknande studier av liv 
och samhälle speglat geneim lantprästernas 
protokoll och rapporter. Mest rationellt vore 
naturligtvis etl brett upplagt tvärvetenskapligt 
projekt med historiker, teologer, etnologer, 
konstvetare med flera, utrustade med många 
flitiga excerpister och potent datorkraft. Vad 
skulle inte ett sådant projekt kunna utvinna ur 
det väldiga källmaterialet! Jämförande studier 
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efter Carin Bergströms modell skulle ge en 
fördjupad förståelse av de materiella och and
liga villkoren i Sverige på sockennivå. 

Ingrid Sjöström 
Riksantikvarieämbetet 

Chatarina Andersson (red.), Mat på forntida 
vis. Idé- och receptsamling. Stadsantikvariska av
delningen, Malmö museer. Lund 1990. 61 s. 
ISBN 91-87336-03-0. 

Gruppen vid Malmö museer, som har sam
manställt denna förhistoriska receptsamling, 
garderar sig inte som författarna till vår Ro
man Cook Book (Butler and Butler of Roth-
bury, utan författarnamn och utgivningsår): 
"We give no guarantees that any of the re-
cipes will produce eatable meals." Redaktören 
avslöjade dock i en radiointervju våren 1991, 
att hon inte hade prövat samtliga bokens re
cept. Den läsare, som vill frossa i oaptitlig 
mat, som eventuellt kan ha varit aktuell i det 
förhistoriska Skandinavien, rekommenderar 
vi emellertid att snarare läsa om de arktiska 
folkens nödmat (Eidlilz 1969) eller kanske att 
studera samernas kosthåll i Linnés ller lappo-
nicum dei gratia institulum 1732. 

Det är endast en liten del av boken, som 
innehåller recept. Större delen upptas av en 
introducerande exposé nöjsamma miljöbilder 
från stenåldern till vikingatiden och av ett av
snitt om förhistoriska tekniker för att "samla, 
bereda och lagra mat". Recepten bygger på 
arkeologiskt och etnologiskt påvisade råvaror 
och på de ur olika, främst etnologiska källor 
sammanställda teknikerna. 

Det är inte lätt att konstruera källkritiskt 
hållbara och samtidigt intressanta förhistoris
ka recept. Användes färsk eller torkad svamp i 
maten? Svamp är svår att påvisa som ekofakt i 
kulturlager. Kanske som anhopningar av spo
rer? Svamp ingår inte i bokens recept, liksom 
inte heller näckrosfrön, som ligger i ansam
lingar på några danska maglemoseboplatser. 
Är de svarta fläckarna med fiskben i några av 
gravarna vid Skateholm rester efter mat? I så 

fall fisksoppa eller fiskpudding, som kunde ge 
mera detaljerad ledning än recepten i boken: 
2 ålar, 2 gäddor, 8 sillar och en mört eller 
några andra kombinationer av fiskar i andra 
gravar (Welinder 1983). Vi har dock bara på 
ett enda ställe funnit, att en icke-förhistorisk 
ingrediens slunkit med - på sidan 50 avsmakas 
en ängssyresoppa med peppar. 

Experimentell arkeologi har många syften. 
Ett är att ge annorlunda erfarenhet. Bokens 
första recept är lätt att följa som ett eget litet 
experiment. Det handlar om att koka ägg in
lindade i våt mossa invid öppen eld. Äggen 
sägs vara färdiga, när det hörs ett litet knäpp. 
Hemma brukar det betyda, att skalet har 
spruckit med allmänt elände som följd. Det är 
bara att pröva vid lägerbålet nästa gång. Eljest 
är ett annat och vanligt syfte med experimen
tell arkeologi att pröva hur förhistoriska red
skap eich tekniker fungerar (mångsidig diskus
sion i Kontaktstencil XXXIII, Umeå 1989). Svå
righeten är naturligtvis att hitta lämpliga be
dömningsgrunder för experimentens resultat 
och i än högre grad för deras utförande. Den 
experimentella arkeologin har en tendens att 
skapa funktionella människor, inte hela, nyan
serade människor med en begreppsvärld myc
ket olik vår (Nordbladh 1990). Detta måste i 
hög grad gälla matlagning och den färdiga 
maten. Vad som är ätbart och gott är en kultu
rellt bunden fråga om tycke och smak. 

En intressant bok i ett svårt ämne är aldrig 
in vändnings fri. Tidsbilden från jägarstenål
dern (är detta verkligen ett bra namn?) är 
placerad i en knepig miljö, där man kan jaga 
ekorre i väntan på den vandrande renhjorden. 
Och det är ett kontroversiellt förslag, att män
niskorna vandrar mellan terräng, där man kan 
jaga ren och där man kan samla hasselnötter, 
under loppet av en årscykel. Är det ofta upp
repade påståendet, om att erteböllekeramiken 
är Nordens äldsta keramik, sant? Finländsk 
kamkeramik? Och det kalibrerade årtalet 
4200 f. Kr. för neoliticums början har för
svunnit ur facklitteraturen för många år se
dan, men dess efterliv i populärlitteraturen 
tycks vara outsläckligt. 

Fornvännens redaktiem lät oss recensera 
denna bok på villkor, att vi kryddade recensio
nen lite extra (den billiga vitsen är redaktio-
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nens!). Alltså: i receptsamlingen är efterrätter 
och måltidsdrycker sällsynta. 

Ekofakterna ifrån de tidigneolitiska boplat
serna i Mellansverige tillåter denna rekom
mendabla och av oss utprövade fruktsallad: 
hackade hasselnötter, russin och vindruvor 
blandas med äppelbitar. Med en etnologisk 
utgångspunkt kan man försöka skapa en för
historisk variant av Skedvipannkaka (Johnsen 
1986), vilket inte är lätt, att servera med blå-
bärsgröt, som kokas på rågmjöl. 

Till måltidsdricka är det bara att följa Linné 
på den skånska resan: "MJÖD var våra förfä
ders dricka . . . " (s. 402 i originalutgåvan): 

Man tager 20 kannor rent vatten och et skålpund 
honung, kokar och skummar det flitigt, til dess 1/4 
är bortkokadt; när som det mast är kokadt, lägges 
här til en näfva humle och et lod Galega, som är 
bundet uti et kläde; sedan tages det af elden, slås uti 
trä-käril och, då det är mast kalt, lägges dertil jäst, 
dä kärilet täckes och tilbindes; den andra dagen 
afhälles del klara ifrån jästen och så continueras 
med afhällningen 6 a 7 dagar; sedermera slås det uti 
et väl hartsad! ankare, hvaruti det bevaras en må
nads tid och ändleligen tappas i bouteiller. 

Så tillverkades mjöd på Ljungby slott 1749. 
Förhoppningsvis blev det godare än mjödet 
på Odinsborg i Gamla Uppsala idag. 
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Rudolf Simek, Altnordische Kosmographie. Stu
dien und Quellen zu Weltbild und Weltbeschrei-
bung in Norwegen und Island vom 12. bis zum 
14. Jahrhundert. Ergänzungsbände zum Re
allexikon der Germanischen Altertumskunde, 

Bd 4. Walter de Gruyter, Berlin & New York 
1990. 643 sid. ISBN 3-11-012181-6. Pris DM 
2 9 8 : - . 

Den norröna litteraturen är ovanligt rik på 
texter om världens uppbyggnad och geografi. 
Flertalet texter bygger på medeltidslatinska 
auktoriteter som Isidorus av Sevilla och Ho
norius av Autun, men den utländska lärdo
men har kompletterats och ofta reviderats 
med hjälp av de geografiska erfarenheter som 
nordborna själva förvärvat under sina resor 
från vikingatiden och framåt. Vi besitter här 
ett ovärderligt - och ännu relativt outforskat 
— källmaterial för den som söker kunskap om 
våra förfäders världsbild under äldre tid. 

Dansken Kristian Kaalund och svensken 
Nathanad Beckman var de första som mer 
systematiskt gav sig i kast med att utge och 
kommentera detta material. De gjorde sina 
pionjärinsatser i början av detta århundrade 
och har först under det senaste decenniet fått 
två värdiga efterföljare. Typiskt för utveck
lingen på det norröna forskningsområdet är, 
att ingen av dessa båda efterföljare är skandi
nav. Den ena är ryskan Elena Melnikova, som 
1986 i Moskva utgav ett rikt urval geografiska 
texter — Drevneskandinavskie geografitjeskie so-
tjinenija — med utförliga kommentarer, värde
fulla framför allt när det gäller att belysa 
nordbornas kännedom om Östeuropa. Den 
andre är österrikaren Rudolf Simek, vars väl
diga habilitationsskrift nu föreligger i tryck. 
Till skillnad från Melnikova intresserar han sig 
mer för medeltiden än för vikingatiden - och 
mer för lärda klerkers spekulationer om värl
den och kosmos än för sjöfarande nordbors 
faktiska kunskaper i geografi. Hans texturval 
blir därför större och delvis annorlunda. Me
dan Melnikova söker sig till de äldsta och mest 
pålitliga texterna, tar Simek med nästan alla 
som finns och uppehåller sig gärna vid sena 
och högst fantastiska texter, där världsbilden 
sällan eller aldrig stämmer med den geografis
ka verkligheten. Det är betecknande att han 
inte som Melnikova säger sig syssla med geo
grafi utan med "kosmografi", ett begrepp 
som är betydligt vidare. 

Dock försöker även Simek - liksom Melni
kova - avgöra vad i beskrivningarna som byg-
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ger på inhemsk erfarenhet och vad som byg
ger på utländska källor. För att kunna genom
föra denna undersökning har han tvingats 
jämföra de norröna texterna med en lång rad 
tänkbara latinska förebilder och parallelltex
ter, som ännu är mycket ofullständigt utgivna 
och delvis måste uppsökas på de kontinentala 
bibliotekens handskriftsavdelningar. Det är 
sålunda ett veritabelt Herkulesarbete som Si
mek har utfört, och det torde bli till stor nytta 
både ftir den norröna och den medeltids-
latinska lärdomshistorien. 

Hans bok består av en inledning plus sju 
delar, som var för sig innehåller åtskilliga ka
pitel och underavdelningar. Första delen (s. 
11—74) ger en systematisk presentation av 
såväl det latinska som det norröna textmate
rialet genom att dela in det i olika genrer, 
t. ex. encyklopediska skrifter och världskartor, 
s. k. Mappae mundi, som i sin tur delas in i 
olika typer och varianter. Det visar sig att de 
norröna texttyperna i allt väsentligt följer de 
latinska, både vad gäller form och innehåll. 

Den omfångsrika andra delen (s. 75-316) 
beskriver detaljerat en rad olika "traditiemer 
och innovationer" inom den norröna kosmo-
grafin. Här gäller det alltså att urskilja de 
specifikt norröna inslagen, som bygger på in
hemska traditioner om vikingarestir till exem
pelvis Vinland och Östeuropa men också i 
någon mån — om än i mindre grad än man 
hade väntat - på forntidens mytologi och kos
mologiska föreställningar. Härtill kommer de 
resor som företogs av lärda islänningar under 
tidig medeltid, t .ex. abboten Nikolas Bergs
sons pilgrimsfärd till Rom och Jerusalem på 
1100-talet. 

Tredje delen (s. 317-330) sammanfattar de 
resultat som vunnits i de tidigare kapitlen om 
den isländska världsbilden under 1200-talet 
och 1300-talet. Sammanfattningen är indelad 
i avsnitten "Kosmologi" (kunskap om världs
alltets byggnad), "Getigrafi" (kunskap om jor
dens länder) och "Etnografi" (kunskap om 
olika folkslag, såväl mytiska som faktiskt exi
sterande). Det visar sig att islänningarnas kos
mologiska föreställningar endast på obetydli
ga punkter avviker från de allmäneuropeiska, 
medan de uppvisar betydande avvikelser både 
vad gäller geografi och etnografi. 

Fjärde delen (s. 331—366) redovisar den 
kosmografiska litteraturens inflytande på sa
galitteraturen. Det handlar här uteslutande 
om sena fornaldarsagor, riddarsagor och hel-
gonlegender, där den kosmografiska litteratu
rens uppgifter infogas i en högst fantastisk 
berättelse för att ge den exotisk lokalfärg eller 
trovärdighet. Simek uppvisar inte ett enda ex
empel på att de klassiska ättesagorna eller 
kungasagorna "lånat" ur den kosmografiska 
litteraturen. Uppenbart är dock att exempel
vis Snorres Heimskringla — som inleds med en 
storstilad världsbeskrivning - indirekt bygger 
på kosmografiska kunskaper med rötter i eu
ropeisk lärdomstradition. Var dessa kunska
per hämtats förblir en gåta. 

Femte delen (s. 367—387) behandlar de 
kosmografiska texternas handskriftstradition. 
Det handlar i stort sett om en begränsad cor
pus av handskrifter med utpräglat lärt och 
"klerikalt" innehåll. De kan uppdelas i tre 
huvudgrupper: encyklopediska handskrifter, 
astronomiskt-komputistiska handskrifter och 
handskrifter där kosmografin ingår som del av 
ett större lärdomsverk typ Snorres Edda eller 
den norska kungaspegeln Konungs skuggsjä. 
Ett undantag utgör i viss mån 1300-tals-
handskrifteii Hauksbök, som vid sidan av en
cyklopediska skrifter också innehåller isländs
ka sagor och andra texter med rötter i "in
hemsk" tradition. 

Sjätte delen (s. 389-393) sammanfattar kort 
i tretton punkter huvudresultaten från de fö
regående kapitlen. Den nordiska kosmogra-
fms särdrag i förhållande till europeisk tradi
tion betonas återigen, samtidigt som dess ge
nerella beroende av denna tradition under-
strykes. 

Sjunde delen, som i omfång nästan motsva
rar halva boken (s. 395-595), upptas av en 
diplomatarisk textutgåva med variantapparat. 
Här återfinns de kosmografiska texter som 
diskuterats i det föregående. Flertalet texter 
har tidigare utgivits av Beckman, Kaalund el
ler Melnikova, men Simeks edition är utan 
tvivel den grundligaste och mest användbara 
för moderna västeuropeiska finskare. Och 
den avslutas med en utomordentligt omfat
tande bibliografi. 

Man imponeras onekligen av Simeks väldiga 
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arbetsprestation och hans många övertygande 
detaljresultat, vunna genom många år av 
trägen möda. Ändå skulle man ha önskat att 
hans bok redigerats hårdare, eich att han själv 
försökt ställa upp djärvare, mer bestämda och 
övergripande teser om den fornnordiska 
världsbilden i stort. Som det nu är, tröttas 
man ofta av upprepningar eller överväldigas 
av den kompilatoriska detaljrikedomen. Men 
han har otvivelaktigt åstadkommit ett 
standardverk, som kommer att åberopas av 
många forskare i framtiden. 

Lars Lönnroth 
Svenska Dagbladet 

S-l05 17 Stockholm 

Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Nom 
på hans 75 års fed.sel.sdag den 13. december 1990. 
Red. Hugo Johannsen. Herning 1990. 324 s. 
med 272 bilder, varav 48 i färg. ISBN 87-
7468-297-0. 

Som svensk undgår man inte att falla i grubbel 
över den magnifika festskrift med studier till
ägnade den danske konsthisteirikern Otto 
Norn, som utgivits med anledning av hans 
sjuttiofemårsdag. Hur många svenska musei
män och konsthistoriker skulle någein vilja hyl
la idag - fiir att inte tala om imorgon - på 
detta hedrande sätt? Och hur många har, som 
festföremålet, ständigt skrivit i egna ämnen 
och om andras verk, så som den infogade 
bibliografien 1951—1990 visar? De krav på ve
tenskapliga meriter, som ännu finns kvar i 
Danmark och övriga nordiska länder där ut
försbacken inte varit lika brant, ger ännu på
tagliga resultat. Samtliga grannländer har 
presterat omfattande konsthistorier i flera 
band på högsta kvalitetsnivå. Den senast ut
komna är dessutom på finska, seim läses inom 
ett jämförelsevis litet språkområde. Varför 
har det i Sverige aldrig kunnat utges ett s. k. 
bolagsverk över den svenska konstens histo
ria? De signaler till uppstramning som följt på 
utbildningsdepartementets halvhjärtade upp
muntran till forskning har visat sig vara en 
munnens bekännelse som väger lätt inför sub-

ordinationens heliga princip, fackliga och 
halvpolitiska skenmeriter. Medan man inom 
lärda verk i Danmark t. o. m. har viss tid avsatt 
för forskning, uppfattas detta i Sverige nume
ra som ett hinder för handläggning av löpan
de ärenden och de sammanträdesöknar ge
nom vilka ingen väg går till arvland. 

Otto Norn kan blicka tillbaka på ett gagne-
rikt värv med en intressebredd som är ovanlig 
bland konsthistoriker. Liksom många fack
män förblir dessa snävt inriktade, inte bara i 
sin vetenskap utan även andligen. I jubilaren 
möter således en forskartyp som i princip fin
ner allt intressant inom gränserna fiir huma
niora i begreppets vidaste mening. Till profes
sionen var Norn, dr. phil. och professor, först 
museiinspektör vid Nationalmuseet i Köpen
hamn med ansvar för antikvariska byggnads-
frågor 1949-1968. Särskilt har han sysslat 
med Danmarks borgar och medeltida kyrkor, 
inte minst kalkmälningar. Med denna inrikt
ning var det naturligt att han också knöts till 
inventarieverket Danmarks Kirker, som utges 
av Nationalmuseet. Efter en kortare period 
som direktör för Det danske Institut i Rom 
1957-1958, innehade han professuren i 
konsthistoria vid Ärhus universitet mellan 
1968 och 1977. 

Uppsatserna som samlats under den fyndi
ga charmtiteln Synligt og usynligt, speglar Otto 
Norns olika intresseområden, från medeltida 
relikvariekors till explosionsmotorer. Bristen 
på samlande rubrik i egentlig mening har tillå
tit en rad författare, som annars aldrig skulle 
ha mötts mellan två pärmar, att breda ut en 
solfjäder av disparata studier i den danska 
lärdomstraditionen där bredd aldrig blir det
samma som ytlighet - och ingenting är tråkigt. 

Att här granska skriftens tjugoen uppsatser 
som behandlar fenomen från en period på 
mer än tusen år, varken kan eller vill anmäla
ren. Flertalet författare har av naturliga skäl 
hållit sig till Danmark med de utblickar seim 
varit nödvändiga. Upplysningsvis noteras 
dock ett svenskt ämne genom Jens H. Knud-
sens Johan III og Civitatis Dei. Udsmykningeu af 
"grå salen" på Kalmar slöt 1548—85. Bildre
produktionerna - både i svartvitt och färg - är 
av hög klass, liksom band och omslag, vilket 
inte är självklart idag. Även här tycks Sverige 
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ligga efter i avsaknad av den levande hant
verkstraditionen i Danmark som represente
rar det djupare mått av kultur hela festskrif
ten andas. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 
1485-1487. Utg. av Evert Melefors, under 
medverkan av Dick Wase. Acta Eritudorum 
Gotlandica. Actum VII. Visby 1991. 509 s. 
ISBN 91-88036-02-2. 

Medeltida räkenskaper är en viktig källa för 
forskningen. Förutom ekonomiska uppgifter 
finns, precis som i t. ex. de från några svenska 
städer bevarade sviterna av tänkeböcker, ett 
mångfacetterat kulturhistoriskt stoff. Den 
handskrift det här är fråga om, C 9 i riksarki
vet, redovisar på 112 blad inkomster och ut
gifter under två år, maj 1485 till maj 1487, för 
Visborgs slott i Visby, där Ivar Axelsson Tott 
var hövitsman från 1465 till sin död 1487. Ivar 
Axelsson var en centralgestalt i Norden under 
1400-talets andra hälft, men detta kan man i 
dessa räkenskaper bara avläsa genom aktivi
teten i krutkammaren och utskickandet av 
sändebud åt olika håll. 

Viktigast är räkenskaperna som källa för 
kännedomen om Gotlands senmedeltid, och 
såväl forskare som kulturhistoriskt intressera
de har all anledning att glädja sig. 

Man har valt att återge handskriftens text 
parallellt med faksimil, sida för sida, så att 
läsaren hela tiden kan jämföra läsningen med 
originaltexten; en bättre övningsbok i paleo-
grafi kan man knappast tänka sig. Trycket och 
återgivningen av originalet är utomordentli
ga, något som i dessa dagar inte är en själv
klarhet. 

I en inledning behandlas handskriften och 
forskningen kring den, och Ivar Axelsson får 
en kort presentation. Här kommenterar ut
givarna också i stora drag handskriftens inne
håll. Boken avslutas med en registerdel: ord-, 
person- och ortregister. Med dessa register 
kommer man visserligen långt, men man hade 

gärna haft register av samma typ som i Stock
holms tänkeböcker, där man har en rad olika 
kategoriregister som är mycket praktiska. Man 
har där utformat dessa på litet olika sätt: 
tänkeböckerna 1483-92 har ett separat regis
ter över yrken och stånd samt ett sakregister 
med olika avdelningar. Intressantast hade 
kanske i detta fall varit ett yrkesregister. Nu är 
yrkesbeteckningarna under medeltiden ett 
problem för sig: avser man i samtliga fall en 
yrkesbeteckning, eller har den ibland förvand
lats till familjenamn? För min del anser jag att 
det är försiktigt i överkant att inte tro att det i 
de flesta fall verkligen rör sig om yrkesbeteck
ningar. I en text som denna bekräftas detta 
också ofta genom textens innehåll: klen
smeden får betalt för lås, Hegwold Svarvare i 
Klinte får betalt för tallrikar etc. Men det 
finns också exempel på motsatsen, t. ex. Bot-
hol Svärsdslipare som arbetar som stenar
betare. 

I ordregistret har jag i några fall en annan 
uppfattning än utgivarna. Stenkrws översätts 
med stenkrus; här kan man säkert sätta 
stengodskrus, eftersom mig veterligt de enda 
medeltida stenkärlen var de västskandinaviska 
kärlen av täljsten, främst mortlar, som ju inte 
kan kallas krus. Lygsten översätts med liksten, 
vilket ju i dag inte säger så mycket; det rör sig 
om gravstenar, som dessutom i nästa utgifts
post av stenhuggaren förses med datum och 
skeppas till två namngivna personers stedh 
(rimligen gravplats) i Kalmar. 

Afjlede, också skrivet offlede, översätts med 
avlat, vilket är fel. Det rör sig i stället om 
oblat, fsv. ofläte eller öfläte. På de ställen ordet 
förekommer handlar det om betalning för off
lede, oftast tillsammans med vin och rökelse; 
det var alltså utgifter för slottskapellet. Likaså 
blir glawnstage svärd; det måste i stället över
sättas med spjutskaft. 

En notis gäller Talle Werkmesters, som får 
betalt för att ha mältat. Tillnamnet kommen
teras inte, men det kan väl röra sig om bruket 
att benämna en kvinna genom tillägget av ma
kens yrkesbeteckning i genitiv. Möjligen är 
hon i så fall maka till den Niels Werkmester, 
som får betalt för armborst. Beteckningen 
'Werkmester' kommenteras nu inte heller, vil
ket kunde varit på sin plats; att verkmästare är 
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beteckningen på den yrkesman som tillverkar 
armborst är kanske inte känt av alla. 

Detta var några randanmärkningar, utan 
betydelse för helheten. Att Ivar Axelsson 
Totts räkenskapsbok nu gjorts allmänt till
gänglig är synnerligen välkommet, och det 
finns all anledning att lyckönska bokens och 
seriens utgivare, liksom Gotlands Fornsal, till 
att ett mångårigt projekt framgångsrikt är 
slutfört. 

Göran Tegnér 

C. R. Blick (red.): Early Metallurgical Sites in 
Great Britain BC 2000 to AD 1500. The Insti
tute of Metals. London 1991. 108 s. ISBN 0-
901462-84-5. Pris £9.95. 

För den bergshistoriskt intresserade Eng-
landsturisten ger denna skrift god handled
ning, särskilt för den bilburne. Uppläggning
en påminner om Med arkeologen Sverige runt 
och än mer om f ä m bryter bygd, där Ekomu
seum Bergslagen presenterar en god del av 
det centrala bergslagsområdet med dess för
historia, industriminnen och nutida bergs
bruk. 

Den brittiska skriften redovisar 15 områden 
av intresse, de flesta i västra England och 
Wales. Ett flertal forskare har medverkat. Alla 
ortsbeskrivningar följer samma mönster. För 
varje ställe finns en kartskiss, uppgift om vil
ken metall som har utvunnits, vad man vet om 
brukningens historia och vilken teknik som 
har använts. Man blir upplyst om huruvida 
platserna är öppna för allmänheten och var 
man annars kan finna en ciceron. 

Kring varje särskilt studerad plats finns 
bergshistoriskt intressanta ställen i omgivning
en noterade. Här har även den nyare tidens 
bergshantering tagits med, så att intrycket av 
en lång kontinuitet förstärks. 

Av de människor som under denna långa 
tidrymd haft sin utkomst av bergsbruket 
märks särskilt tre grupper: romarna under de 
första århundradena e. Kr., cisterciensermun-
karna under medeltiden och kväkarna under 
den nyare tiden. 

Medeltida bergslagar (motsvarande våra 
svenska bergsprivilegier) nämns särskilt för 
bly- och tenngruvorna. 

Domesday Book år 1086 nämns någon gång 
som bergshistorisk källa. För det givande om
rådet Forest of Dean (plats nr 3) skulle ytterli
gare något ha kunnat tillföras ur Domesday 
Book. 

I samband med en järnframställningsplats i 
Ashdown Forest får vi en annan kulturhisto
risk glimt: detta var Nalle Puhs skog! 

Karin Calissendorff 
Floragatan 10 

S-l 14 31 Stockholm 

N. Barton, A. J. Roberts, and D. A. Roe, The 
Late Glacial in north-west Europé: human adap-
tation and environmental change at the end of the 
Pleistocene. Council for British Archaeology, 
Research Report 77. Oxford 1991. ISBN 1-
872414-15-X. 

I september 1989 hölls i Oxford en konferens 
med temat "Late Glacial in north-west Euro
pé" . Ungefär 80 kvartärgeologer och arkeolo
ger var församlade och kunde åhöra ett flertal 
föredrag med högst varierande forsknings
perspektiv på det aktuella temat. Flertalet av 
dessa föredrag liksom ytterligare några senare 
tillkomna finns nu samlade i tryck. Tjugofyra 
forskare från nio länder förmedlar här fakta 
och modeller för ett skede som genom frukt
bara tvärvetenskapliga insatser fått ny aktuali
tet. Presentationen nedan skall uppfattas som 
ett urval av insatser vilka på olika sätt kan ha 
betydelse för forskningen ur ett skandinaviskt 
perspektiv. 

Else Kolstrup seim behandlar såväl de geolo
giska som de biologiska aspekterna påtalar 
den keimplexitet vad avser klimatet och dess 
konsekvenser i form av erosion och florans 
sammansättning. Först under slutfasen - yng
re dryas - uppträder exempelvis periglaciala 
fenomen som iskilar. Relationen mellan som
mar- och vintertemperaturer, nederbörd, 
luftströmmarnas riktning och omfattning har 
spelat stor roll men det är mycket svårt att 
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fastställa hur dessa faktorer samverkat. Regio
nala förhållanden kan avspeglas genom att oli
ka faktorer samspelat och därför givit delvis 
olika miljöförhållanden. 

Uppfattningen eim senglacial tid komplette
ras vid undersökningar av microfaunaii, 
främst lämmel, från Belgien (Jean-Marie Cor-
dy). Detta bidrag liksom andra såsom ett före
drag under konferensen av Russell Coope, 
publicerat på annat håll (Atkinson et al. 1987), 
anger att det förekommit markanta och därtill 
mycket snabba klimatförändringar under 
senglacial tid. Bilden av en långvarig och lång
sam klimatförändring bleknar bort och ersat
tes av ett scenario med korta och drastiska 
klimatförändringar som bör ha utsatt männi
skan för svåra prövningar och därtill be
främjat en betydande anpassningsförmåga. 

Genom fynd av trä i Rhens och Donaus 
flodbäddar har man från tyskt område (Bernd 
Becker och Bernd Kromer) lyckats upprätta en 
dendrokronologi som kan följas sedan 12 000 
b. p. Den äldsta delen baseras på tall, resten 
på ek. Därvid framgår att preboreal tid omfat
tar 1 000 C l4-år och 1 400 dendro(kalender)-
år. Denna period inledes med ett tidsintervall 
där C "-dateringarna ger samma värde men 
den dendrokronoleigiska tidsskalan visar en 
ungefär 250 år lång fas. 

Detta är en mycket viktig iakttagelse vid 
bedömningen av den process som omfattar 
övergången från senpaleolitikum till mesoliti
kum. I norra Tyskland anger C"-dateringar 
från Stellmoor att Ahrensbuigkulturen existe
rat under fasen 10 140± 1 0 5 - 9 8 1 0 1 1 0 0 
b . p . (Fischer & Tauber 1986). Genom nya 
undersökningar vid Friesack, 180 km öster 
om Stellmoor, uppträder en fullt utvecklad 
mesolitisk kultur omkring 9 900 b. p. , därtill i 
en miljö där den arktiska faunan helt försvun
nit (Gramsch & Kloss 1989; Gramsch 1991). 
C14-dateringarna antyder således en mycket 
snabb förändring, inom mindre än ett år
hundrade, av fauna, flora och den materiella 
kulturen. Med beaktande av de dendrokrono
logiska resultaten kan förändringen faktiskt 
ha omfattat en 300-årig fas. 

Även under den mellersta delen av prebo
real tid existerar en upp till 400 år lång period 
ulan stena förändringar av C14-värdena. 

Rupert Honsley redogör för ett projekt där 
man med hjälp av acceleratortekniken utfört 
ett stort antal mätningar av skelettdelar från 
människor och djur liksom horn- och benred
skap för att erhålla en mera detaljerad bild av 
senpaleeilitikum och tidigmeseilitikum i Mel
lan- och Nordeuropa. Detta har medfört att 
vissa tidigare omdiskuterade fynd kunnat av
färdas då de tillhör ett senare skede medan 
andra fått förnyat värde. 

För några år sedan påträffades fyra skelett 
av mammut i en liten sjö i östra Wales. C -
dateringar visade att de var av senglacial ål
der. Förnyade dateringar visade att mammu
ten inte har varit alltför ovanlig i södra de
len av Britannien under tidsintervallet 
12 720-11 650 b. p. Detta påstående styrks ge
nom dateringar från Frankrike, ny informa
tion från Danmark (Aaris-Sorensen et al. 
1990) samt av värdet för mammutfyndet från 
Lockarp i Skåne med en ålder på ca 13 000 
b .p . (Berglundeta l , 1976). 

De radiometriska dateringarna bidrar också 
till en förändrad syn på faunans sammansätt
ning. Därvid framgår att renen synes vara för
hållandevis ovanlig i södra England under sen 
Bolling då djurvärlden innehöll den nå
got ovanliga sammansättningen av mammut, 
kronhjort, älg, saigaantilop, uroxe och häst. 
Däremot är merparten av renfynden daterade 
till Yngre Dryas eller en tidig del av preboreal 
tid. Att ren förekommer under preboreal tid 
är också belagt i Belgien liksenn i Sydskandi
navien (Aaris-Soresen 1988; Ekström et al. 
1989). 

Trots att de välkända fyndplatserna i trak
ten av Hamburg undersöktes för mer än ett 
halvsekel sedan, utgör de fortfarande basen 
för nya perspektiv på senpaleoliti.sk tid. Klaus 
Bokelmann ger en sammanfattning av de senas-
ic- arens forskningsresultat där framför allt 
skillnaden mellan renjakten under Hamburg-
kull ur och Ahrensburgkultur betonas. Utifrån 
frånvaro respektive närvaro av pilskaft argu
menterar Bokelmann fiir att jakt med pil och 
båge var okänd under Hamburgkultur men 
emifattande under Ahrensburgkultur. 

En ingående genomgång av det osteologi
ska materialet från Stellmoor som utförts av 
Bodil Bratlund, har avslöjat ett betydande an-
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tal skador orsakade av pilskott där i flera fäll 
delar av spetsen fortfarande sitter kvar. Vid 
studiet av dessa skador uppvisar inte någein 
spår efter läkning trots att endast åtta av de 
tjugosex skadorna med delar av spetsen kvar
sittande har varit direkt dödande. Genom att 
studera riktningen på pilskotten, som täcker 
kroppen från nacken till bäckenet, menar sig 
Bratlund kunna följa en jaktform som inled
des med en intensiv beskjutning av renarna då 
de snett framifrån närmade sig skyttarna, pas
serade dessa varefter vissa utsattes för be
skjutning då de simmande försökte fly bon . 
Renhjordarna synes ha passerat kanten av den 
långsträckta sjö som täckte dalbottnen vid 
Stellmoor varvid man med massiv beskjutning 
passade på att fälla så många som möjligt. 

Under de senaste åren har fiirskningen 
kring senpaleolitikum varit intensiv i Dan
mark. Detta exemplifieras genom en detalje
rad redovisning av Anders Fischer. Hamburg-
kulturen har identifierats under 1980-talet 
liksom Federmesserkultur. Medan den förra 
koncentrerats till södra Jylland finns den sena
re inom hela södra Danmark. Tidsintervallet 
mellan de båda synes omfatta några få år
hundraden. Brommekulturen är belagd med 
ett omfattande material medan fynden från 
Ahrensburgkultur fortfarande är ytterst be
gränsade. Fischer urskiljer under Bromme
kulturen ett förhållandevis enkelt samhällssys
tem med en enkel flintleknik. Någon social 
stress har inte existerat i detta "paradis utan 
ormar". I början av mesolitikum ökar beting
elserna för stress varvid flintteknologin för
bättras liksom att sammansättningen av red
skap utvidgas med nya förmer. 

Att det i jämförelse med Danmark krävs 
vidare insatser för förståelse av den aktuella 
tiden i Sverige framgår av recensentens eget 
bidrag. Det pågår dock insatser som avsatt 
vissa resultat och som i en snar framtid torde 
bidraga med intressanta aspekter på detta eu
ropeiska marginalområde. 

Den senglaciala kolonisationen av det konti
nentala Nordeuropa, som då också omfattade 
Stfirbritannien, behandlas i ett par bidrag. Re
lationen mellan Magdalénien och Hamburg
kultur får en speciell belysning genom c-n 
boplatsmaterial från en plats mellan Hamburg 

och Hannover presenterat av Klaus Breest eich 
Stephan Veil. Här uppträder kombinationer av 
redskapsformer och tekniker som antyder en 
sammansmältning av de båda traditionerna. 
Detta skulle i så fall vara den nordligaste 
fyndplatsen med Magdalenieninflytande. 
Fyndplatser med tydliga inslag av Hamburg
kultur finns för övrigt så långt söderut som i 
Paris-bäckenet. 

Från Gougb's Cave i Somerset föreligger 
skelettdelar från människa vilka dateras till 
eimkring 12 400 b . p . Analyser av dessa fynd 
som utförts av Ji l l Cook redovisar såväl broti-
som snittmärken. Dessa spår tyder på att man 
styckat upp människokroppar. På minst två 
individer finns snittmärken som anger atl an-
siktsvävnaden avlägsnats liksom att tungan 
skurits bort. Om denna styckning skall relate
ras till ett speciellt gravskick eller är resultatet 
av kannibalism går däremot inte att fastställa. 

Dietens sammansättning under senglacial 
tid är ett tema som behandlas a\John D. Speth. 
Han anser, efter egna erfarenheter från studi
er av fångstfolk, att man vid beräkning av 
fångstens näringsvärden har ignorerat kritiska 
faktorer. Under vissa omständigheter, främst i 
stressituatiemer, kan ett högt lipidinslag vara 
av större betydelse än ett högt kalori- eller 
proteininnehåll. Allt för högt proteinintag 
kan eickså innebära hälsorisker. Lipider före
kommer främst i fett kött och i märg. I arkti
ska miljöer finns det rikligt med lipider i jakt
bytena. I det postglaciala landskapet är lipid-
inndiållet hos djuren däremeit lägre. Genom 
att tillföra vegetabilier rika på oljor eller kol
hydrater i kosten, såsom nötter eich frön, 
kompenserades underskottet av lipider. 

I sin studie av senglaciala samhällen disku
terar Lawrence H. Keeley vilka variabler som 
skiljer enkla fångstsamhällen från komplexa. 
Förhållandet mellan graden av permanent bo
ende, lagring av föda och resursutnyttjandet 
bland sjuttiosju fångstsamhällen från tempe
rerade och arktiska miljöer har analyserats. 
Enkla fångstsamhällen stannar mindre än fyra 
månader i baslägret, har c-n låg folkmängd i 
förhållande till resurserna oeh lagrar sällan 
föda. Dessa samhällen uppträder främst i om
råden med etl utpräglat kontinentalt klimat. 
Den stora variationen i klimat medför också 
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stora populationsvariationer i djurvärlden 
och därmed en liten befolkningstäthet. Enkla 
fångstsamhällen saknar oftast barnbegränsan-
de åtgärder, är egalitärt strukturerade, saknar 
utbyteskontakter och har få årligen återkom
mande ritualer. Flertalet dödsfall inträffar un
der sen v in ter - t id ig vår då de enkla samhälle
na är speciellt mobila och därför sprider sina 
gravar över betydande områden. 

Erfarenheterna av analyser baserade på et
nografiskt material applicerar Kedey på Mag
dalénien varvid han utväljer två områden, 
Gönnersdorf vid mellersta Rhen och Prin-
cevent med flera boplatser i Paris-bäckenet. 
Det förra området uppfattas ha rymt ett 
komplext fångstsamhälle, det senare ett enkelt 
strukturerat samhälle. Motsatta förhållandet 
gäller i komplexa fångstsamhällen, där kusten 
vanligtvis utgör en del av resursområdet. 

Som ovan anförts ger boplatsmaterial som 
Meiendorf och Stellmoor fortfarande under
lag för analyser baserade på en utveckling av 
kända eller helt nya hypoteser. På samma sätt 
fungerar boplatsfynden från Princevent i Pa
ris-bäckenet. Sedan publiceringen (Leroi-
Gourhan & Brézillon 1972) har materialet 
fungerat som test i en rad studier. I den aktu
ella publikationen användes det också flitigt. 

I bokens avslutande del presenteras några 
artiklar som berör övergången från senpaleo
litikum till mesolitikum. De omfattar dels re
dovisning av nya utgrävningar i södra England 
(John Lewis och Nick Barton), nedre Rhen 
(Martin Street) och norra Frankrike (Jean-Pierre 
Eagnart) men också datering av ben- och horn
redskap (Christopher Smith och Clive Bonsall) 
samt analyser av boplatsfynd med ett överre-
gionalt perspektiv (André Gob). Dessa intres
santa studier visar samtliga på en snabb och 
påtaglig förändring av den materiella kultu
ren. 

Den här redovisade publikationen är en in
nehållsrik och informativ sammanställning av 
pågående forskning kring senpaleolitikum i 
nordvästra Europa. För att bättre förstå såväl 
fakta som idéläget bör inte andra liknande 

framställningar förglömmas, såsom Burdukie-
wicz & Kobusiewicz 1987 och Otte 1988. 
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