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Recensioner 

Anita Biuw, Norra Spånga. Bebyggelse och sam
hälle under järnåldern. Stockholmsmonografi
er vol. 76, utgivna av Stockholms stad. Stock
holm 1992. 353 s., 196 fig. ISSN 0282 5899, 
ISBN 91-7031-003-3. 

Ett av de ennråden runt Stockholm som under 
1960- och 1970-talet drabbades hårt av mark-
exploatering var norra Spånga. I samband 
därmed undersökte Stockholms stadsmuseum 
ca 1000 gravar och 10 boplatser i området där 
nu förorterna Åkalla, Kista, Rinkeby med fle
ra ligger. Gravarna var fördelade på 20 grav
fält och 15 mindre lokaler med 1-4 gravar. 
Materialet som är ett av de mest omfattande 
och viktiga i sitt slag föreligger nu i avhand
lingen Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle 
under järnåldern av Anita Biuw. Avhandlingen 
är indelad i två delar: "Fornlämningar och 
undersökningar" (5 kapitel) och "Bebyggdse-
och samhällsarkeologisk analys" (8 kapitel). 

Huvudsyftet har varit att analysera och be
döma bebyggelseutveckling och samhälls
struktur under järnåldern i N. Spånga främst 
med avsikt att studera ensamgårds- och by-
strukturerna i området. Metoderna utgörs 
bl. a. av detaljanalyser av gravformer, grav
skick och fynd med syfte att kunna bestämma 
gravfältens användningstid. Därur har slut
satser dragits om hur många gårdar som vid 
olika tider funnits inom varje enhet samt om 
bebyggelsens utveckling och struktur. 

Fyra hypoteser ställs upp: 1 hypotes 1 antas 
att Arvinge och Hjulsta under större delen av 
järnåldern hade en bebyggelsestruktur som 
inte motsvarar ensamgårdar, dvs. med en gård 
per bebyggelseenhet, utan hade flera gårdar 
inom sina territorier. I hypotes 2 antas att 
"storgårdar" typ Arvinge och Hjulsta inneha
des av bönder med högre socialt anseende och 
status än ensamgårdarnas bönder. Denna 
skillnad bör avspeglas i gravarnas utrustning. 
Hypotes 3 är att gravfält är en indikation på 

bebyggelse. I hypotes 4 antas att de historiskt 
kända ägogränserna också i stort sett är giltiga 
för yngre järnålder. 

I Del I redovisas fornlämningarna inom 
samtliga bebyggdseenheter (ca 20) i norra 
Spånga, såväl undersökta som icke undersök
ta. Här beskrivs också bakgrunden till under
sökningarna liksom områdets geografi, geolo
gi, ortnamn eich gränser. Huvudmaterialet ut
görs av de undersökta gravfalten i Arvinge -
sammanlagt ca 286 gravar från 6 totalunder-
sökta gravfält. För varje gravfält redovisas 
bl.a. topografi, gravformer, gravskick, fynd, 
C-14-dateringar, osteologisk analys och stra
tigrafiska aspekter. Detta avsnitt upptar 80 
sidor. 

Övriga bebyggdseenheter i norra Spånga -
Kymlinge, Rinkeby, Hjulsta och Tensta be
skrivs också ingående (65 sidor) och även där 
har omfattande utgrävningar genomförts. De 
återstående bebyggelseenheterna Åkalla, Eg-
geby, Granby, Hansta, Husby, Hasta, Kista, 
Rissne, Spånga by, Bromsten, Rasta, Ursvik 
m. fl. ägnas eickså uppmärksamhet. 

Det avslutande kapitlet "Gravfaltsöversik-
ter" är en tabellarisk kortfattad sammanställ
ning av Arvinges alla undersökta gravar med 
avseende på anläggningsnummer, gravform, 
Storlek/höjd, gravskick, fynd och datering. En 
förteckning över 148 stycken C-14-analyser 
finns ocksä med. 

Del 1 är rikt illustrerad med fyndteckningar, 
fotokartor och goda fotografier. Särskilt flyg
fotografierna på de olika gårdarna är av hög 
klass och av stort dokumentärt värde eftersom 
den bebyggelsen nu är borttagen. 

Del II utgörs av själva analysdden och i 
inledningen (kapitel 1) tas analysförutsätt-
ningarna upp kring dateringar, gravformer, 
gravskick, fynd och osteologisk analys samt 
C14. 

Kapitel 2, "Bebyggclsearkeologisk analys av 
norra Spånga", inleds med en översikt av läm-
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ningar från främst yngre bronsålder som på
träffats i samband med undersökningarna. 
Här föreslås tre centralområden i yngre 
bronsålder - Åkalla, Kälvesta och Nälsta. Där
efter behandlas de olika bebyggelseenheterna 
från järnålder mer ingående huvudsakligen 
med avseende på de olika gravfältens anlägg
ningstid och boplatsernas dateringar. Den re
lativa kronologin för de undersökta gravfälten 
inom Arvinge, Kymlinge, Rinkeby, Hjulsta 
och Tensta presenteras (fig. 173, s. 275). Även 
för de övriga bebyggdseenheterna i norra 
Spånga görs bedömningar om bebyggelseut
vecklingen. I en tabell (fig. 180) benämnd 
"Bebyggdsearkeologisk översikt" ställs samtli
ga fornlämningar upp - inventerade och 
undersökta samt A-, B- eller C-läge, datering 
och äldsta belägg. 

Kapitel 3, "Samhällsarkeologisk analys av 
norra Spånga", syftar till att svara på hypotes 
nr 2 (att enheter med flera gårdar hade högre 
social ställning). En metod att försöka mäta 
status presenteras där gravgåvor, metallföre
mål och antal offerdjur per grav redovisas. 
Även dubbelgravar och barngravar/fyndfatti
ga gravar diskuteras och testas. Biuw menar 
att på alla gravfält från yngre järnålder fanns 
gravar som genom gravform, gravgåvor, of
ferdjur och läge på gravfältet gav intryck av 
att utmärka hög eller låg status. Biuw tror att 
de agrara produktionsenheterna i N. Spånga 
utgjeirdes av hushållsjordbruk uppbyggda av 
familjer bestående av kanske 2,5 generationer 
och kanske även av trälar. Det fanns också 
storgårdar som bör ha haft en högre status 
och en varierad bebyggelsestruktur som san
nolikt speglar en varierad ägarstruktur. Sam
hället har från åtminstone vendeltid utveck
lats i segregerande riktning menar Biuw. 

Kapitel 4, "Populationsanalys", inleds med 
en kort översikt av forskningsläget då det 
gäller populationsberäkningar. Särskilt tas 
problemet med barngravar upp. Ambrosianis 
beräkningsformd från 1973 används och re
sultaten redovisas i tabellform där varje grav
fält väl motsvarar en egen population relate
rad till dateringarna för gravarna. Några grav
fält har höga populationstal. 

I kapitel 5, "Jämförande material", beskrivs 
och diskuteras södra Spånga, Bromma, Sol

lentuna, Täby, Vårby/Vårberg och Lovö. Det 
konstateras att flera bebyggdseenheter kan ha 
haft en bebyggelsestruktur liknande Arvinges 
under järnålder t. ex. Hässelby i Spånga, Glia-
Linta i Bromma, Skillinge och Skälby i Sollen
tuna, Vårby i Huddinge och Söderby i Lovö 
sn. 

I kapitel 6, "Diskussion om järnålderns be
byggelse- och samhällsutveckling", diskuteras 
olika forskares (såväl arkeologers som kultur
geografers) syn på ensamgårdar och bybild-
ning/bybegreppet. Biuw tror att befolknings
trycket är en följd av flera samverkande orsa
ker, t. ex. näringsgeografiska förutsättningar 
och klimatförändringar. Områden med goda 
näringsgeografiska förutsättningar bör vara 
de som fick en tidig och tät kolonisation och 
följaktligen också de som försl fick ett ökat 
befolkningstryck. Av detta kan också följa att 
bybildning först skedde i dessa områden. 
Hjulsta, Arvinge och eventuellt också Hansta 
är sådana enheter i norra Spånga som etable
rats i romersk järnålder och som har höga 
förnlämningstal. Under folkvandringstid upp
stod genom befolkningsökning nya enheter 
såsom t. ex. Kymlinge, Rinkeby och Tensta. 
En omflyttning av bebyggelsen till impedi
ment ute i lermarken kan avspegla spannmåls
odlingens ökande betydelse. Biuw anser också 
att effektivare åkerbruk kunde bedrivas ge
neim förbättrad redskapsteknik (järnets för
bättrade kvalitet) och genom ett kontinuerligt 
tillskott av betesmark genom landhöjningen. 
Detta medförde ökad produktion som i sin tur 
medförde befolkningsökning. För norra 
Spångas del så tyder populationsanalysen på 
att hushållens storlek tikar över tiden (s. 324). 
För äldre järnålder på Arvinge finns en samti
digt levande befolkning på 4,5 individer (för 
grf 156) och 3,7 individer (för grf 157) 
(40 %o). Motsvarande för yngre järnålder är 
8,7 resp. 9,7 individer. Troligen var det under 
hela perioden fråga om ett storfamiljssystem 
sannolikt bestående av kärnfamiljer i två kan
ske högst tre generationer och som tillhörde 
samma ätt. Under yngre järnålder utökades 
familjerna troligen med flera syskon av samma 
generation. Fördelar med storfamiljssystem är 
att en sammanhållning av bebyggelseenheter
na kan ske jämfört med ett kärnfamiljssystem 
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där krav på uppdelning av jorden sannolikt 
inte går att undvika (s. 325). Övertaliga famil
jemedlemmar i en storfamilj kan verka för en 
större ekonomisk rörlighet än i en kärnfamilj 
(vid t .ex. sjukdom). 

I kapitel 7, "Sammanfattning", samman
ställs bakgrunden till undersökningarna och 
bebyggelseutvecklingen för de olika enheter
na i norra Spånga. Permanenta bosättningar 
uppstod under romersk järnålder. Denna be
byggelse förtätades under loppet av järnål
dern. Folkvandringstid är den mest expansiva 
perioden med många nyetableringar och om
struktureringar av bebyggelsen som sannolikt 
innebar att sammanflyt t ningar ägde rum. Nu 
ses också gravskicksförändringar som kanske 
speglar ett religionsskifte eller förändring i 
trosföreställningarna. Norra Spånga bör ha 
varit fullkoloniserat senast i början av vikinga
tiden, sannolikt tidigare. Biuw kan se att be-
byggdseenheterna i norra Spånga uppvisar 
skilda fysiska och kronologiska strukturer och 
föreslår följande indelning: 

1) Primärenheter av typen Arvinge och 
Hjulsta som har höga fornlämningstal och 
många gravfält, de flesta i C-läge. 

2) Äldre sekundärenheter som uppstod i 
folkvandringstid, vanligen bestående av en 
gård (A-, B- eller C-läge) typ Tensta och Kym
linge. 

3) Yngre sekundärenheter med låga fornläm
ningstal - ensamgårdar. A- eller B-läge. Typ 
Eggeby och Hasta. 

Huvudbudskapet är att norra Spånga under 
järnålder hade en varierad bebyggdsestrukiur 
med ensamgårdar och enheter med två till tre 
gårdar inom sina territorier. De senare kan ha 
utvecklats till "storgårdar" där bönderna 
hade högre rang och status. Biuw menar att 
detta är särskilt tydligt under vikingatid i 
Arvinge och Hjulsta. En uppdelning i fattiga 
och rika gravfält kan inte ses. På alla gravfält 
finns såväl rika som fattiga gravar och detta 
tolkar Biuw som att den grundläggande agra
ra produktionsenheten sannolikt var ett hus
hållsjordbruk uppbyggt av en familj på högst 
2,5 generationer med annan arbetskraft i 
form av lantarbetare eller trälar. Så långt av
handlingens budskap. 

Bakom denna avhandling ligger ett mycket 
stort arbete - och mycken kunskap. Materialet 
tycks nästan gränslöst och man anar att valet 
av inriktning kan ha varit svårt. Det nu valda 
huvudbudskapet synes mig angeläget att få ut. 
Ensamgårdsteorin är inte längre allena gällan
de. 

I en bebyggdsearkeologisk analys ställs vissa 
krav på kartor och figurer som är viktiga för 
förståelse och bevisföring. Det är därför be
klagligt att dessa krav inte uppfylls i denna 
avhandling (orsakerna tycks bl. a. vara av 
tryckteknisk art). Kritik kan således riktas mot 
utdragen ur de "ekonomiska kartorna", att de 
är i olika skalor (7 figurer av 11 har olika 
skalor). Skallinjaler och norrpilar saknas ock
så. Även fosfatkartan (fig. 6, s. 23) saknar 
norrpil, skala, ägogränser och kända bebyg
gelselägen. Likaså saknar schaktplanerna över 
gravfälten skala och anläggningsnummer. En 
rad fynd är tecknade, vilket är bra, med snitt
ytor och med förklarande text men tyvärr har 
fynden inte avbildats i skala 1 : 1 utan i olika 
procent av verklig storlek. En för avhandling
en viktig fråga är ägogräns- och territorie
begreppet (som berör hypotes 1 och 4) och 
man kan fråga sig varför ingen sammansatt 
karta finns över analysområdet i norra Spånga 
med ägogränserna, odlingsmarken, den äldsta 
kända bebyggelsen, impedimenten och grav
fälten utsatta? En sådan karta hade underlät
tat bedömandet av hypotes 4. Nu saknas hypo
testest av hypotes 4 (om ägogränserna). Det 
finns således ingen möjlighet för läsaren att 
kontrollera grundläggande bebyggelseförhål
landen och mycket i påståendena om gårds-
och gravfältstillhörigheten kan inte härledas. 
Slutresultatet känns därför en smula okont
rollerbart. 

Det I består av 243 s. och är i huvudsak 
beskrivande. En ambition sägs vara bl.a. att 
findatera fynden men senare i analysen använ
der sig Biuw av Nermans gotländska date
ringsunderlag. Dessa dateringar ligger till 
grund för gravfältens och bebyggelsens exi
stens och varaktighet. Tidslinjerna över 
gravarnas relativa datering blir därför grova 
(s. 65, fig. 36). Det är numera möjligt att göra 
lokala kronologier på kammar, pärlor och 
andra fyndkombinationer samt på gravskick. 
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Även de horisontalstratigrafiska egenskaper
na som omnämns kan utnyttjas. Spångamate-
rialet har mycket goda förutsättningar för att 
utarbeta en lokalkronologi. I avhandlingen 
omnämns t. o. m. de forskningsresultat som 
kan utnyttjas (s. 253-254). Här skulle Lovö-
kronologin (Petré 1984) kunnat vara en ut
gångspunkt, inte minst med hjälp av kamele
menten. Lovö ligger ju granne med Spånga. 1 
en grovdatering, så som nu föreligger, kan 
döljas felaktiga händelseförloppsfenomen i 
ett gravfälts utbyggnad. Vid en findatering 
kan nya oförväntade resultat framkomma där 
t. ex. storleken och fluktuationen hos popula
tionen över tiden bättre kan studeras. En till
fälligt stor populatiem kan ha avsatt antingen 
fler gravfält (fler familjer) eller fler gravar per 
tidsenhet på ett och samma gravfält. Ett exem
pel på det senare alternativet kan Kymlinge 
168 vara. Här finns t.ex. många folkvand
ringstida och tidigt vendeltida gravar som kan 
tolkas som tecken på en tillfällig flerfamiljs-
bildning eller en tillfällig storfamilj eller en 
arvsklyvning - en fluktuatiem i populationen 
som inte "märks" vid en grovdatering. Kym
linge 168 är ett fyndrikt gravfält. Här har 77 
gravar (73Gb) daterats till 400-700 e. Kr. (dvs. 
300 år) eller till 400-650 e. Kr. (250 år), vilket 
uträknat kan ge en population på 12,2 resp. 
14,6 individer. Detta är mer än en normalfa
milj på 6-8 individer. Denna intressanta po
pulation har endast antytts (på s. 302). På s. 
327 (sammanfattningen) påstås: "Kymlinge 
hade under senare delen av folkvandringstid 
och äldre vendeltid två gårdar" (dvs. grf 168 
och 169). Kan en gård (Raä 168) ha en så stor 
befolkning på 12-14 individer under 250—300 
år utan att tolkas som en flerfamiljsbildning 
eller en storfamilj? Dessutom finns gravfältet 
169 intill som löper parallellt i tid. På Lovö, 
Lunda Raä 27, har ju en sådan tillfällig popu-
lationsökning under folkvandringstid och ti
dig vendeltid kunnat påvisas där endast ett 
gravfält utnyttjats (Petré 1984, Del 4). 

Populationerna kan ha varierat mer i stor
lek över tiden än vad vi kan se i en generell 
analys — något som går att mäta bättre med en 
finkronologi. Befolkningsstrukturen är up
penbarligen av mer komplex natur och sträc
ker sig längre än till enbart ett ensamgårdssy-

stem även om en bra utgångspunkt är den 
sociala kopplingen mellan ensamgården och 
kärnfamiljen. En allmän metodutveckling 
efterlyses. 

En Mälardalskronologi är möjlig och kanske 
nödvändig att upprätta innan vi börjar analy
sera gårds- och bystrukturerna mer ingående. 
Gravarna och gravfälten seim källmaterial är 
j u kanske det främsta instrumentet och hjälp
medlet vid sådana analyser och då är gravdate
ringarna mycket viktiga. Forskningsmässigt 
tror jag att avhandlingen hade vunnit på att 
först ha tagit itu med att studera lokalkronolo-
gin och med den som grund därefter ha för
sökt att tolka populations- och bebyggelse
strukturen. 

Här bör man också jämföra med nya danska 
undersökningar t .ex. Lars j0rgensens (1990) 
analyser på material från Bornholm (Jörgen
sen saknas för övrigt i referenslistan). 

I kapitel 3 presenteras en testmetod för att 
mäta status genom jämförelse av: 1) antal 
gravgåvor, 2) antal metallföremål, 3) antal of
ferdjur. Redovisning görs i diagramform där 
50 gravar ställs upp men gravfaltet 156 har 
118 gravar enligt gravfältsöversikterna (s. 
204-214) och trots att de är daterade där har 
de inte medtagits i diagrammet. Även i de 
övriga diagrammen på följande sidor upptas 
bara en del av gravarna från resp. gravfält 
trots att fler gravar har kunnat dateras. Anta
let djur per grav i yngre järnålder kan inte 
kontrolleras i diagrammen eftersom redovis
ning av osteologiska analyser för yngre järnål
der saknas i avhandlingen (däremot finns oste
ologisk analys redovisad för äldre järnålder). 
Man kan fråga sig hur urvalet av gravarna till 
diagrammet i fig. 181 har skett? Kan man 
mäta status genom denna metod? 

På s. 294 tas begreppet "fattiggravar" upp 
med misstanke om att de kan vara barngravar. 
De utgör ca " 1 0 % av gravarna på ett grav
fält". Efter en osteologisk test, som gav vux
na, avfärdas hypotesen men ingen redovisning 
görs av hur många av fattiggravarna som kun
de åldersbestämmas. Kan de icke åldersbe-
stämda trots allt vara barn? Osteologiskt kan
ske barn är svårare att se än vuxna genom 
att sönderbränningsiisken är större för små 
individer. 
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I 8 "fattiggravar" var det möjligt att få iheip 
triikol för C14-analys som gav 5 vikingatida 
dateringar, två vendeltida och en folkvand
ringstida. Ur detta framhålls: " . . . tendensen 
är ändå klar, fattiggravarna ökar mot slutet av 
jä rnå ldern" (s. 294). Även här är urvalsprinci
perna för gravarna som C 14-analyserats inte 
redovisade och 8 gravar kan inte ge ett repre
sentativt resultat. Dels finns åtskilliga fyndfat
tiga gravar från äldre järnålder - ja de flesta 
gravarna är fyndfattiga då — dels ökar kol
mängden allmänt i brandgravar under yngre 
järnålderns framskridande. Är det måhända 
det sistnämnda som ger utslag här med 5 vi
kingatida gravar? 

Ett annat påstående som inte verkar ha me
todisk grund är (s. 331) att den grundläggan
de agrara prciduktiemsenheten sannolikt var 
hushållsjordbruk, uppbyggda av familjer på 
2,5 generationer och med annan arbetskraft i 
form av lantarbetare/trälar. Var kan man se 
trälar i källmaterialet? Var ligger Hälarna be
gravda? I fattiggravarna? Eller är trålarna inte 
begravda? 

Det påstås eickså (s. 295) att "på alla gravfält 
från yngre järnålder fanns gravar, som genom 
gravform, gravgåvor, offerdjur och läge på 
grav fältet, gav intryck av att utmärka hög eller 
låg status". Man kan då fråga sig om det verk
ligen är någon "statusskillnad" mellan de hy
potetiska "stormannagårdsgravfälten" (Ar
vinge, Hjulsta) och övriga s. k. ensamgårds-
gravfält? Detta borde ha visats bättre! Under
laget och bevisföringen för att se en ökande 
segregering i samhället är enligt min mening 
inte tillfredsställande i detta fall. 

Gravfält 218 Arvinge är ett skelettgravfält 
innehållande 34 gravar som ger en population 
på 17 samtidigt levande individer. "Detta var 
sannolikt Arvinges första gemensamma, krist
na begravningsplats" (s. 302). En intressant 
tanke. Anläggningstiden är beräknad på 100 
år. "Halverar man anläggningstiden fördubb
las den samtidigt levande befolkningen" (s. 
302). Nu vet vi inte mycket om övergångsske
dets längd mellan hedendom och kristendom. 
Om anläggningstiden emellertid istället för
längs, vilket också är tänkbart, och beräknas 
till 150 resp. 200 år blir befolkningen mindre 
(11,3 resp. 8,5 individer). Vi vet ju idag inte 

mycket enn det kristna gravskickets införande 
vare sig tidsmässigt eller potentiellt. Dessutom 
finns på de övriga gravfälten på Arvinge sam
manlagt ytterligare 26 vikingatida skelettgra
var, dvs. totalt 60 vikingatida skeletigravar. 
Det behöver således ej ha varit en för Arvinge 
gemensam kristen begravningsplats. Här skulle 
man vilja veta om det finns några kronologis
ka skillnader mellan de olika gravfälten beträf
fande skelet t gravarna? 

Avhandlingen är lättläst och detaljrik men 
har snarast en "publikvänlig", och ej forsk-
ningsvänlig, disposition, framtoning och lay
out. Ett exempel på forskarfientlighet är av
saknaden av lullständigbct i de s. k. gravfälts-
översikterna. Således saknas där uppgifter om 
gravarna haft rest sten, gravklot, kantkedja 
m. m. Ej heller kan man i avhandlingen få mer 
ingående information om fyndens utseende, 
mättuppgifter m. m. som behövs för fortsatt 
forskning kring fyndkombinationer och date
ringar. Enkla gravfältstabeller över fynd, grav
skick och gravtyper per gravfält saknas tyvärr. 
Sådana hade givit bättre möjlighet till kontroll 
och vidarearbeten. Fler modelltest och en vi
dare hypotestest med verifiering/falsifiering 
efterlyses. 

Det budskap och de teilkningar som fram
förs i avhandlingen synes mig dock på det hela 
taget vara rimliga även om bevisföringen kan 
vara vag och publicerade analysmetoder i 
stort sett saknas. Att bebyggelseenheterna 
uppvisar skilda fysiska och kronologiska struk
turer är deick uppenbart och stämmer väl 
överens med mina egna forskningsresultat 
från Lunda och Söderby på Lovö. Ensam-
gårdsteorin är inte längre allenarådande. För
fattarens naturdeterministiska betraktelsesätt 
på bebyggelseutvecklingen är tydligt. Någeit 
som jag också huvudsakligen delar på denna 
nivå i samhället. Trots bristen på kontrollmöj
ligheter i påståendena eich avsaknaden av pub
licerade analysmetoder är avhandlingen kon
sekvent genomförd med en försiktig och ba
lanserad hållning. Den innehåller många väl 
valda överraskningar av olika slag som vittnar 
om materialets stora potential, men även om 
författarens stora kunskap och kännedom om 
materialet och om intressanta och viktiga fö
reteelser inom den bebyggdsearkeologiska 

Fornvännen 88 (1993) 



36 Recensioner 

forskningen. Detta ger läsaren stor nyfiken
het. Man hoppas nu bara att Anita Biuw för
djupar sig i detta rika material och att nya 
forskningsresultat kommer att publiceras. 

Bo Petré 
Stockholms Universitet 

10691 Stockholm 

Ceramic Ecology 1988. Current research on 
ceramic materials. Ed. Charles C. Kolb. BAR 
intern. Ser. 513, Oxford, 1989. 419 pp. ISBN 
086054 654 3. Pris; £ 2 6 . - . 

This volume contains a preface and 9 papers, 
most of which were given at the symposium 
"Ceramic Ecology Revisited, 1988: Current 
Research on Ceramic Materials" held at the 
87th Annual Meeting of the American An-
thropological Association in 1988. 

The first paper by T. Myers—"The Role of 
Pottery in the Rise of American Civilisations: 
The Ceramic Revolution" presents the central 
idea of the term "Ceramic Ecology"—pottery 
as the extrasomatic means of adaptation. 
From the present importance of pottery in 
food preparalion in Mesoamerica, Central 
America and the Central Andes, Myers pro
poses the theory, thal the introduction of pot
tery was the key reason for the development 
of sedentism and civilisation in this area. This 
seems to be supported by the archaeological 
evidence. Apparently only small changes fol
lowed the domestication of food plants in lhe 
period between 6500 and 2500 B . C , but after 
the introduction of pottery between 2500 and 
550 B.C. in different areas, population grew 
rapidly and sedentism and social stratification 
were enhanced. The reason according to My
ers is, that boiling in pots markedly improves 
ihe digestibility of meat, cereals and vegeta-
bles thereby increasing their nutritional value 
especially for the youngest and oldest mem
bers of the community. As a result the carry
ing capacity of a given area is increased and 
population growth and nudeat ion is made 
possible. The longer life expectancy further 
means, that the practical and esoteric knowl
edge of the elders is prolonged and may con-
tribute to the devdeipment of social stratifica

tion. The only weak point, discussed by Myers 
himself, is, that other means of food prepara
lion such as baking, roasting and stoneboiling, 
were available before the introduction of pot
tery. Pottery just represented a more effective 
method and can therefore only be a part ex
planation of lhe large-scale changes in the 
second millennium B.C. 

"Technical Diversity and Evolutionary Via-
bility: A Comparison of Contemporary Pot-
tery-making Technologies in Guatemala, Peru 
and Mexico" by D. Arnold is very typical of 
his writings. It feillows the central idea in his 
book "Ceramic Theory and Cultural Process" 
(1985) which is, that peittery making is totally 
controlled by environmental factors and 
therefore may be described and predicted by 
cross-cultural laws. Consequently it is possible 
to place ceramic productions within a rigid 
mechanical feedback system—an ecological 
model—which functions according to pseuelo-
biological laws. 

In this paper he proposes the general theo
ry, that the economical viability/survival of a 
preifessional pottery-producing community 
depends on the diversity of its produets and 
production methods. Taking the number of 
potters in a community as a measure of its 
success, his ethnographie material seems to 
support the theory. However following this 
theory, it is difficult to explain the success of 
several prehistoric and historie pottery pro
ductions such as the Terra Sigillata and the 
black cooking pots from Jutland. Of course 
the incorporation of models from other 
branches of science can enlighlen new inter-
t-siing aspects of archaeological material, but 
the human element—the potter—is often for
gotten in the feedback systems. All models 
must be based on the humanistic fact, that 
although potters often act logically it is only to 
a certain extent and not according to me
chanical laws. 

The paper by K. M. Allén and E. B. W. 
Zubrow on the "Environmental Factors in Ce
ramic Production" represents an extreme iu 
this respect. The authors seek to determine 
the organization of pottery production among 
the Iroquis by analysing meteorological infor
mation on temperature and predpitation dur-
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ing the year in the areas around the Great 
Lakes. This is combined with ethneigraphic 
knowledge of subsistence activities. They con
d u d e that pottery was not made in the au
tumn or the winter, where it was too cold and 
too wet; and not in the spring, where people 
were too busy with fieldwork, but in July and 
August with nice weather and time to spare. 
This is self-evident, and J u n e / J u l y - A u g u s t / 
September have probably been the preferred 
months for a large part of the prehistoric and 
historie non-professional potters on the 
northern hemisphere. Although the dimate 
puts some limitations on the cultural activities 
of man, it does not control them. Contrary to 
what Allén and Zubrow think, potters are ca-
pable of taking newly made pots indoors, if it 
starts to rain. 

There are three papers by the editor C. C. 
Kolb. In one of them he describes the de
velopment of ceramic research and culture 
ecology in general and ceramic ecology in par
ticular during tbis century. This is followed by 
a paper reviewing some of the latest books on 
ceramic research—especially B. A. Nelson, 
"Decoding Prehistoric Ceramics" (1985), and 
P. M. Rice, "Pottery Analysis: A Sourcebook" 
(1987), although it does not amount to much 
more than a listing of their contents. 

The central point of these two papers is 
Kolb's definition of Holistic Ceramic Eco
logy—a combination of ceramic ecology and 
General Systems Theory (p. 338). He rightly 
points out the danger of highly specialized 
and fragmented ceramic studies in which the 
potter and his physical and social environ
ment is forgotten. To avoid this, he proposes 
a holistic approach based on the definition of 
ceramic ecology as—"the relationship of the 
physical and biological environment, man as a 
genetic and behavioral organism and man's 
cultural manifestations with special emphasis 
em the total range of the ceramic complex" (p. 
309). He presents a very complex three-
dimensional feedback model, which is more 
confusing than darifying. The long lists of 
analytical methods and research objects to 
consider in every holistic ceramic study is not 
very clear either. 

In his third paper Kolb tries to use his holis

tic method on a practical problem—The Ku-
shano-Sasanian Storage Jars from Central 
Asia. The result is a very impressive mäss of 
data—archaeological, geological, ethnograph
ical, political and ceramei-technical. Several 
types of analysis have been carried out and a 
lot of different aspects of possible importance 
for the 6th-8th century pottery of North-
Afghanistan have been considered. Unfortu
natdy there is no synthesis of all this, and a 
large part of the data seems redundant. In his 
theoretical papers Kolb rightly stresses the 
importance of research strategy, but that is 
exactly, what is lacking in his own study. His 
questions to the archaeological material are 
vague and his choice of analytical methods not 
properly directed towards answering them. 

The paper by M. P. Beaudry et al. on analy
sis of prehistoric pottery from Honduras suf-
fers from the same deficiency. To try to study 
the production and distribution of a wide
spread type of pottery by a neutron-activa-
tion-analysis of 130 sherds alone, is a misfit 
between method and material. Not surprising-
ly the only condusion of the authors is, that 
they need more samples, but they really need 
a new research design. 

The last two papers are pure ethnohistoric/ 
ethnographie descriptions respectivdy of 
turning and mouldforming in Mexico (L. M. 
Lackey) and of day-mixing in Spain (B. M. 
Mossmann et al.). Both of them give valuable 
and useful information on concrete manufac
turing processes. 

Ceramic Ecology as a whole gives a quite 
good picture of what this term covers. The 
problem is, that the theory, the models and 
the working methods are naive mechanical 
systems. They reduce the human element, that 
the sdentist allegedly is seeking to describe. 
Nature is only putting restrictions on man's 
behavior, not controlling it. 

The holistic view on ceramic production is 
necessary, but must be guided by a clear re
search design. We cannot analyse everything 
and different questions demand different 
types of analysis and different kinds of ma
terial. 

Ole Stilborg 
Kvartärbiologiska lab., 223 63 Lund 
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Bruce G. Trigger. A History of Archaeological 
Thought. Cambridge University Press, Cam
bridge 1989. 500 s. ISBN-0-521-32878-0. 

Efter att på de första hundra sidorna ha skis
serat hur den äldre arkeologin tänkte och ar-
belade rör sig huvuddelen av Bruce Triggers 
bok i ett spänningsfält med tre poler under de 
senaste 130 åren. Dessa poler är den sovjeti
ska marxistiskt inspirerade arkeologin, den 
engelskspråkiga västvärldens arkeologi och 
tredje världens arkeologi. Kanske är det i bo
kens gleibala perspektiv över sekler den tredje 
polen, som har förändrats mest: från kolonial 
arkeologi, till en nationalistisk arkeologi, till 
en arkeologi som intar sin självklara plats i 
studiet av mänsklig variation. Kommer nästa 
upplaga att innehålla den feministiska arkeo
login som en fjärde pol? 

Bokens huvudtema är den senaste genera
tionen arkeologers diskussion av det anlropo
logiska och arkeologiska studiet av mänskligt 
beteende och mänskligt samhälls- och kultur-
skapande. Efter avslutad läsning är det nog 
läsarens bestående intryck, att det är detta 
som är "Archaeological Thought". I denna 
diskussion, som ibland sammanfattas under 
etiketten "teoretisk arkeologi" (ett uttryck 
senn kan betyda mycket annat också), låter 
Bruce Trigger väsentligen engelskspråkiga 
författare komma till tals eller sådana som är 
tillgängliga genom engelskspråkig text. Bruce 
Trigger har naturligtvis, senn han själv dekla-
rerar i inledningen, kunnat genomföra sin 
vittomfattande studie endast genom att bygga 
på andra- och tredjehandslitteratur och på 
översättningar. Ändå omfattar litteraturlistan 
närmare 1 200 titlar eich inleds med en sjutton 
sidor lång bibliografisk essay. 

Självfallet har den engelskspråkiga debatten 
de senaste trettio åren varit både effektiv och 
nyskapande. Den har också hunnit lägga 
många mindre intressanta tankar bakom sig. 
Bruce Trigger lyckas väl fånga hur den snabbt 
växlande debatten om människo- och sam
hällssyn inom och runt arkeologin existerar 
parallellt med en intern debatt om metodut
veckling i fält, laboratorier och lågnivåteilk-
iiiug. Detta leder honom till en framtidsopti
mism i bokens avslutning. Arkeologins långa 

forskningshistoria (det var länge sedan arkeo
login var en ung vetenskap) visar otvetydiga 
framsteg. Arkeologin (och antropologin) 
handlar inte bara om skiftande syn på förhis
torien i relation till individuella, sociala, poli
tiska eller ideeilogiska intressen. Bruce Trig
ger argumenterar för att det finns en gemen
sam och växande skatt av metoder och data 
oberoende av vem som använder dem. Han 
tycker sig, i sitt långa perspektiv, se hur forsk
ningstraditioner med vitt skilda utgångspunk
ter har en tendens att konvergera mot denna 
gemensamma uppsättning av tankar enn hur 
arkeologiska fynd skall betraktas och förstås. 
Han ser den utökas och förfinas. 

Varje läsare av en arkeologisk forsknings
översikt eller forskningshistorik läser littera
turlistan först för att se, om man själv är med 
och i andra hand för att se vilka kollegor, 
konkurrenter och landsmän som är represen
terade. 

Det kan kanske därför vara av intresse att 
konstatera att de 1 200 referenserna innefat
tar tjugo av nordiska författare: självfallet är 
arkeologihistoriker som Ole Klindt-Jensen 
och Bo Gräslund med, klassiker som Sven 
Nilsson, Oscar Montelius och Gunnar An
dersson är representerade med enstaka titlar, 
nu och i föregående generation verksamma 
arkeologer syns knappast (Kristian Kristian
sen, Carl-Fredrik Meinander, Carl-Axel Mo
berg), antropologer och andra förekommer 
lika ofta (Ester Boserup, Kajsa Ekholm, Alvar 
Eliegård, Guttorm Gjessing). 

Den chauvinistiska läsningen kan eljest bör
ja redan med omslaget. Min paperfoackuppla-
ga pryds av djurornamentik ur Thomsens 
"Ledetraad". Bland de alltför fåtaliga bilder
na finns sammanlagt sex porträtt; tre av dessa 
föreställer skandinaver. Det är lätt att gissa 
vilka. 

Ett uppslag i boken (s. 10-11) omfattar en 
enkel och slagkraftig översikt över den förhis
toriska arkeologins mest väsentliga idé-
komplex ordnade efter en tidsskala. För varje 
komplex räknas ledande, nyskapande forskare 
upp. Äldst är en antikvarisk arkeologi (c. 
1550—1850). Här nämns Bure, Worm och 
Rudbeck. Under 1800-talet blev arkeologi en 
vetenskap inom två olika miljöer: de nord-
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europeiska museerna och i västeuropeisk ama
tör- och universitetsforskning. I den förra 
miljön organiserades först en nordisk, senare 
en europeisk och orientalisk arkeologi typolo
giskt och kronologiskt för väsentligen de se
naste 5 000 åren. I den senare miljön spräng
des de traditionella historieramarna och ett 
evolutionistiskt perspektiv omfattande också 
en lång paleolitisk tid konstruerades. 

Den förra miljön benämner Bruce Trigger 
"Scandinavian style" och nämner Thomsen, 
Nilsson, Worsaae, Montelius, Muller (sid), 
Wilson och Keller. Därmed hamnar Sven Nils
son idémässigt i ett överraskande bås. Då 
Bruce Trigger senare i boken gång på gång 
hänvisar tillbaka till den skandinaviska arkeo
login på 1800-talet och framhäver dess mång
sidiga orientering i kontrast mot det efterföl
jande "Culture-Historical" idékomplexet 
(Kossinna, Childe, Wheeler, Bordes etc.) är 
det just Sven Nilsson, som han hänvisar till. 
Det beror nog inte bara på att Sven Nilssons 
huvudverk översattes till engelska: "The Pri
mitive Inhabitants of Seandinavia" (1868). 

Efter denna 1800-talets guldålder i nordisk 
arkeologi försvinner nordisk arkeologi både 
ur översiktsschemat på s. 10-11 och i stort 
sett ur boken i övrigt. Det mest påtagliga un
dantaget är Aarne Tallgren. Hur bortglömd 
är han inom nordisk arkeologi? 

Den som blir nedslagen av en chauvinistisk 
läsning av Bruce Triggers bok med avseende 
på tiden efter Montelius och Muller kan i 
stället pröva några andra forskningsöversikter 
omfattande tiden 1960-1985 (t. ex. Klcjns 
översikter i Current Anthropology 18 eich Fenno-
scandia Archaeologica 7 eller Boguckis i Ameri
can Antiquity 50). 1 dessa är 4—6% av referen
serna nordiska, och flera av oss(!) kan hitta oss 

Stig Welinder 
Institutionen fcir arkeologi 

Gustavianum 
S-753 10 Uppsala 

Colin Renfrew and Paul Bahn, Archaeology, 
Theories, Methods and Practice. Thames & Hud
son, London 1991. 543 p. ISBN 0-500-27605-
6. Price £18.95. 

It sometimes seems that the age of heroes is 
past, that ours is a time of industrious but 
colourless specialists, each of us, as the saying 
goes, learning more and more about less and 
less, until finally we know everything about 
nothing. But nothing ceiuld be further from 
the truth—there are still polyhistors, archaeo
logists, like Colin Renfrew and Paul Bahn, 
who can write a corpus on archaeology as we 
understand it today. Because even though 
their Archaeology, Theories, Methods and Prac
tice, represents an extremely useful summary 
of archaeology today, progress is rapid in the 
fields of both theory and eif practice. Archae
ology devdops so rapidly that we hope and 
confidently expect that this extremely useful 
book will appear in new editions every few 
years, each new edition incorporating the new 
ideas confidently to be expected, each new 
edition teaching us new ways of asking "why, 
what, where, when, who, how". 

There are but three ways to review a book 
like Archaeology. One is simply to urge the 
reader to beg, borrow or buy the book and to 
read it—often. The second is to write a "prop
er" review, which in this case would necessar-
ily be a very long one indeed, the third is to go 
into a few of the many subjects covered, as 
does the present writer, in the hope that this 
contribution, even though long, will not be 
too long for Fornvännen. 

Archaeology is a book which should be read 
and re-read, not only when new editions ap
pear, as they undoubtedly will, but at irregu-
lar intervals. There is food for thought in 
every chapter and new, unexpected and in-
spiring aspects in most of them. May many 
readers use this book, enjoy it and criticize it! 
Let me touch upon a few questions only. 

In their introduction the authors speak of 
"archaeology as the past tense of cultural an
thropology", of ethneigraphy and of ethno-
logy. But is not archaeology also the past tense 
of human ecology, of human biology and of 
history? 
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The "New Archaeology" of which so much 
has been made, may be a new concept to 
American and some continental readers, but 
it is familiar to Scandinavians. It is defined as 
"a new approach . . . which argues for an ex-
plidtly scientific framework of archaeological 
method and theory, with hypotheses rigorous-
ly tested, as the proper basis for explanation 
rather than simply description". This is noth
ing new—it has been practiced here since the 
beginning of the present centuiy, when 
"fornkunskap", the study of antiquities, 
turned into "fornforskning", the study of pre
historic man and of his activities, when the 
study of artefacts and of stratigraphies for 
their own sake turned into the study of all 
identifiable traces eif human activities in order 
to understand prehistoric man, his aclions 
and motivations. We study history and archae
ology in order to understand oursdves. 

Although contemporary historians often 
ridiculed their attempts even the very first 
Scandinavian archaeeilogists tried to use their 
material to e luddate the way man functioned 
in society, the way society itself functioned, in 
isolation and among other societies. The aim 
has been, and remains, to discover what hap
pened in the past, to explain why it happened 
and to describe how it happened. The "new 
archaeologists" of America and of continental 
Europé may daim that theirs is a "new ar
chaeology"—but it is really time-honoured 
Scandinavian archaeology pursued by new 
means. 

In 983-985 the first Scandinavian archaeo
logist known, Erik the Red, "found tools and 
weapons of s tone" in Greenland, which he 
was laler to compare with similar tools and 
weapons observed by his son in Vinland. He 
correctly conduded that "skradings" had for-
merly lived in Greenland. This is modern ar-
chadogy of the very best kind: observation, 
analogy, condusion. 

In the 17th century men like Ole Worm and 
Johannes Bureus were to use "archaeology" 
for political purposes—which meant that they 
tried to fit their observations into a precon-
ceived pattern. Today, we try to find a pattern 
to fit the observations. 

Ever since the 1 Vth century the Icelandic 

sagas have afforded proof of an advanced so
ciety having existed in Seandinavia in pre-
Christian times, thus more or less forcing the 
early archaeologists to see their material 
against a background of human life. 

In the 19th and early 20th centuries many 
Scandinavian archaeologists had their first 
training in other disdplines, thus enabling 
them to take a very wide view of their chosen 
subject. Oscar Montelius applied Darwin's 
theory of evolution to typology, which led him 
to the "typologieal method", Sven Nilsson, 
the founder of comparative archaeology, bad 
started his career as a zoologist, and so had 
both Hjalmar Stolpe and Otto Rydbeck. They 
saw the object or the find as lhe zoologist saw 
a bone, which he could determine as to spe-
c ies. From a few bones only, a good anatomist 
could reconstruct the skeleton and, with the 
skeleton, the behaviour of the animal in its 
surroundings. In much the same way, even 
the earliest Scandinavian archaeologists drew 
their conclusions concerning the economy of 
prehistoric: man from the archaeological ma
terial available and, with these, those concern
ing prehistoric man himself in his environ
ment. 

In 1916 the geologist L. v. Post presented 
pollen analysis as a means of charting the 
changes in vegetation for purposes of chro
nology. Pollen analysis immediatdy became 
one of the standard tools of Scandinavian ar
chaeologists, enabling them to map and date 
the introduction of agriculture, and also com-
pdling them to acquire some understanding 
of ecology decades before their continental 
and American colleagues did so. Pollen analy
sis as a tool of research may have been in
spired by the need for relative and absolute 
dates, but it did cennpel archaeologists to try 
to understand that dimatic variations could 
influence ecosystems, as could human activi
ties, and that changes in the ecosystem influ
enced hinnan life. Pollen analysis may have 
been the key to "paleoecology". 

Continental archaeology has its roots in the 
renaissance and in renaissance man's interest 
in "Roman antiquities". Cola di Rienzi, who 
lived in the middle of the 14th century, seems 
to have been the first to quote these a.s models 
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for creative art. Låter "classical archaeolo
gists", who were also to influence continental 
prehistoric archaeology, were mostly interest
ed in art history, collecting objects rather than 
knowledge. The first continental and British 
archaeologists were art historians, seeking to 
find "objects of art", collecting artefacts for 
their own sake. 

However, long before someone thought of 
the term "new archaeology", men like Morti-
mer Wheeler, Gustaf Schwantes, Francois 
Bordes and J. G. D. Clark, to mention but a 
few, introduced the study of man in his envi
ronment. "Old archaeology" having survived 
longest in the U.S., the impact of the new 
ideas was most noticeable there, and it is small 
wonder that this is where the "new archaeolo
gy" was first called "new". 

But even though the "new archaeology" 
may be old in Seandinavia, it remains "new" 
in many parts of the world. Just as historians 
used to list rulers and battles, archaeologists 
used to collect material remains of human 
activities. Unfortunatdy there are still some 
collectors, and even some museum curators, 
who buy "antiques", thus encouraging the 
destruetion of monuments and graves and fi-
nancing the wholesale destruetion of many 
nations' national heritage, "collectors" who 
still carry on as did the "dilettanti" of the 
1 Sth and 19th centuries. (In Europé, the way 
the Etruscan graves are even now being de
stroyed is a particularly shameful tr ime, 
where the eulprits are not only the graverob-
bers but also all those in authority who pennit 
the destruetion. The devastation of iron-age 
graves in Öland and Gotland is another case 
in point.) 

Nowadays, the historian tries to explain the 
whys and wherefores of historical events, just 
as the archaeologist tries to reconstruct the 
life and activities of prehistoric man with the 
aid of the material remains. The average Scan
dinavian reader may think the space which the 
authors devote to the concept of the "new" 
archaeology excessive, but the book is primar
ily written for non-Scandinavian younger ar
chaeologists and for interested laymen. 

This also explains why nothing is said about 
historiography's and archaeology's political 

background in the 17th and 18th centuries. 
The world powers of the time, Britain and 
France, were already well established—their 
rulers did not need to justify their political 
ambitions and actions and thus did not need 
to find and explore their own historical back
ground—every citizen of these countries knew 
his nation's history for the last fifteen hun
dred years or more. Only small nations whose 
history was not firmly rooted in classical an
tiquity and whose political future was inse-
cure, such as Denmark and Sweden, or such 
as had already löst their political identity, as 
had Finland, needed to explore their own 
past. Only in such countries did archaeology 
become "en fremragande national Viden-
skab", an "important national field of re
search", to quote Sophus Muller (who coined 
the phrase long before it was translated into 
German). But, apart from a short period in 
the 17th century, archaeology never served a 
political purpose in Seandinavia, as it has been 
made to do in the present century in certain 
other countries. 

Today the slogan is "think before digging", 
"tänk först, gräv sedan". The authors rightly 
stress (p. 91) that all exeavation is destruciive, 
that exeavation is the ultima ratio archaeolo-
gorum and that "wherever possible non-
destruetive approaches . . . should be used to 
meet research objectives in preference to ex
eavation". This can not be stressed enough! 

And when exeavation is necessary and desir
able it is up to the excavator to squeeze all 
potential information out of the exeavation 
and out of the material excavated. The exea
vation must be planned and conducted and 
the results recorded and published in such a 
männer that the material may be used by fu
ture archaeologists to find the answers to 
questions not yet posed—and the publication 
must follow within a reasonable time! And 
when Stumbling across an answer the archaeo
logist must be able to recognize it for an an
swer and to formulate the proper question to 
that answer. 

Just as any modern archaeologist is more 
concemed with the object within its frame
work of hinnan activities than with the object 
as such, he regards the individual site within 
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its greater framework, within the landscape 
and region, within its technical and economic 
tradition. The authors rightly stress the im
portance of surveying the whole region sur
rounding any site to be explored, in the field 
and in literature, exhaustivdy discussing 
methods and means. Today, no one book can 
be a handbook on surveying or on dating 
methods and chronology but the authors do 
list a number of useful methods and recom-
mend further useful literature. 

Chapter 5, p. 153, "Discovering the Variety of 
Human Experience". The authors believe 
that "it is essential first to have some idea 
about the social organization of the society 
being studied in order to be able to go on tei 
ask the right questions about other aspects of 
that society", but they immediatdy oversim-
plify the problem. Not all permanently occu
pied sites were those of farmers, nor were all 
those occupied periodically or temporarily 
those of fishermen or hunters. 

Hunters, fishermen and early agricultural
ists were also all foragers and collectors, de-
pending upon wild plants and trees, insects 
and the hoards of rodents for a very appreda-
ble part of their food supply. Neither can we 
state with any degree of confidenee that farm
ers were always sedentary nor that hunters 
and fishermen invariably wandered or migrat-
ed. Even today, many subsistance farmers mi-
grate with the seasons, and most fishermen 
are sedentary, as are even some hunters. But 
generally speaking, farmers tend to move but 
rardy, whereas some fishermen and most 
hunters tend to follow their prey. 

Are the authors right when stat ing thal "it 
is essential first to have some idea about the 
social organization of the society being stud
ied in order to be able to go on to ask the righl 
questions about other aspects of that soci
ety"? At least, we must first study the econom
ic background and activities of a society, we 
must fit it into its "economic world", we must 
study its "economic ecology" before we can 
draw any relevant conclusions concerning its 
social organization. A tribe's political ambi
tions may be reflected in its military organiza-
lion, but societies do not organize themselves 

deliberately in one way or another; then to 
build their economic systems to fit this organi
zation. Militaristic Sparta of classical times 
with its agricultural economy based on helot 
labour might be quoted as a case in point, but 
Sparta seems originally to have been a conven-
tional agrarian society organized as a monar
chy, a society which turned militaristic at a 
låter stage. The same seems to have held true 
of the Zulus of South Africa. 

Invariably we find that "people" , be it a 
family or a natiem, find an ecological niche 
and then organize themselves to exploit it effi-
ciently. Thus, the authors daim that "groups 
. . . subsisting by hunting and gathering food 
. . . are never in one place long enough to 
build towns or cities". Normally, hunting and 
gathering are extensive systems, and conse
quently hunters and gatherers almost invari
ably have to live in small groups or in family 
units only, but there are exceptions, where 
local conditions enable a comparativdy great 
number of people to exploit a small area very 
intensivdy or where regular game migrations 
enable resident hunters to exploit the produc-
tiein capacity of an area very much larger than 
that within "reach" of the settlement. Thus 
the farmers of early Jericho hunted during 
that time of the year when the migrating game 
passed the vicinity, and they procured an ap-
preciable part of their vegetable food by col
lecting wild plants and herbs. 

Befeire trying to draw any conclusions as to 
social eirganizatiem, as to any aspect of a pre-
histeiric society, we must first study the tech
nology and the economy of the society in 
question. Man the archaeologist studies not 
only his fellow man, not only man in society, 
but also society in itself and this society among 
others. The authors state that " the scale of a 
society is crucial in determining tbc way many 
aspects of its social organization work in prac
tice". Unfortunatdy, in most cases, the ar
chaeologist will be limited to a single site, 
making it difficult or, often, even impossible 
to establish the character of the society to 
which the site belongs. This may be possible in 
the case of classical settlements of "urban 
civilizations", but it is difficult indeed in pre
historic Seandinavia, with its non-urban soci-
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eties, where we have laboriously to patch to
gether a picture of events from the evidence 
afforded by a great number of small and 
short-lived sites. Even though we know that 
there were "kingdeims" in the late Iron Age, 
and even though the archaeological material 
proves longdistance trade already in the 
Bronze Age, a trade that would have been 
impossible without some kind of political or
ganization guaranteeing the traders' safety, 
there were no "cities" until the very end of 
the prehistoric period, and no "capitals" until 
well into the 16th centuiy A.D. The present 
writer finds it difficult to accept the statement 
that (p. 154) "particular kinds of site and 
settlement pat tern" are associated with each 
of the four kinds of societies dassified by the 
American anthropologist Elman Service. In
deed, having lived with various kinds of 
people at various economic levels, in Africa 
and Asia, I would go so far as to refute it. The 
same holds true for the arguments on pp. 
158 ff. on settlement patterning. Thus the 
early-dynastic Egyptians seem to have man
aged fairly well without cities and with very 
few towns, and so did the peoples of northern 
Europé until the beginning of the Middle 
Ages, even though their societies were politi-
eally well developed and even though their 
economy was on par with that eif urban Eu
ropé. Tö be sure, state societies may have 
towns and cities, but they may also lack such, 
and towns or cities may be states by them
selves, as were for instance Phoenidan Byblos, 
Tyrus and Sidon. 

When we try to establish the size of a polity 
we approach the field of the historians, which 
is fully justified. After all, to paraphrase 
Clausewitz, archaeology is but a continuatiem 
of historiography by other means. Here we 
aproach a field dear to Swedish historians: 
that any condusion as to political organiza
tion and historical events are the exdusive 
field of historians working with contemporary 
written records only. This is self-deception. It 
is the archaeologist's right and duty to draw 
all conclusions from his material which the 
quality of the material justifies, and to use 
whatever historical sources are available to 
complement his materials, as it is the histori

a n s duty to use all available sources, induding 
archaeological ones. The historian who works 
with contemporary written records only is like 
the judge who does not accept material evi
dence but requires the criminafs confession 
to establish his guilt. 

Settlement patterns (pp. 158ff.) may per
haps be used to map political organizatiein in 
flat open country like for instance Mesopota
mia, but it seems doubtful if it is eif any use in 
Seandinavia or in north Europé, where geo
graphical conditions determine the lines of 
ceimmunications and, consequently, bolh the 
settlement pattern and the political pattern. 
In Europé convcntional archaeological meth
ods seem to promise better results. Also, the 
statement that "state societies will have both 
hamlets and farmsteads and large towns and 
cities" may have been true in parts of mediae
val Europé, but it seems not to have been so in 
Old Kingdom Egypt or in prehisteiric Seandi
navia. 

On p. 162 the authors note that the Myce-
neans wrote their commercial records on day 
but (probably) their literary and historical 
texts on perishable materials, just as the 
Greeks and Romans carved their official de
grees on marble but wrote their literary texts 
on perishable papyrus. We have accepted that 
the Scandinavians of the late prehistoric peri
od raised inscribed stone monuments, which 
were quite evidently intended to be read, but 
we forget that this ineans that the general 
public: could read! And, even more important, 
we forget that the general public must have 
had some reason for learning to read and 
write, i.e. that writing and reading was useful, 
that writing was used for practical purposes. 
And, after all, a wooden wax-tablet of the Sth 
century was found in the Kragehul bog and a 
stylus, of the lOth eentury, at Birka. 

We get an inkling of this when Rimbert 
describes how king Björn gave Ansgar a wood
en inscribed tablet at his final audience 
—either a passport or a diploinatic missive to 
the Emperor. And even much earlier, in the 
Roman Iron Age, reading and writing must 
have been common eneiugh for a master smith 
to stamp his name in runes on his produet, a 
lance-head found at Vimose, and for a forger 
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to imitate this by engraving the same trade
mark on a counterfeit lance-head. 

On p. 166, the authors daim that " the ar
chaeology strongly suggests that a full state 
society did not emerge (in England) until lhe 
time of king Offa of Mercia in areiund 780 
. . . " . It might be eibjected, on good grounds, 
that king Edwin, who built the great wooden 
theatre at Yeavering in the first quarter of the 
7th century, was much more than a local 
chieftain, he was in effect king of Bernida. 
However, already bronze-age man, and prob
ably even neolithie man, lived in organized 
societies larger than "tribes". 

Man has done business since times imme-
morial. The whole Bronze Age of northern 
Europé was founded on trade—every gram of 
bronze had to be imported and the payment 
for this bronze had to be produced, collected 
and exported. But man can only do business 
within a framework of ordered references, in 
a society or in a group of societies where a 
recognized authority, capable of enforcing its 
decisions, guarantees the individuafs safety of 
life, limb and property. Wherever there is evi
dence of trade there is also, ipso facto, evi
dence of political organization. And what is 
trade? It is an exchange of produets or ser
vices with marginal values greater to the buyer 
than to the seller. Trade itself is an artefact, 
proving the existence of an eirganized society 
where the artefact was useful. 

Thus the Bronze Age of Seandinavia was 
possible only because political conditiems 
were such that bronze could be imported into 
Seandinavia and payment for the bronze 
transported to the seller. On the other hand, 
bog ore was widdy available and iron was thus 
not necessarily an object of longdistance 
trade, and thus not such an indicator of politi
cal conditions as is bronze, even though the 
technical skill necessary to produce iron from 
the tire and to convert the iron into tools and 
weapons is much greater than thal required to 
cast bronze. It is possible that lhe peiliiies of 
the Bronze Age collapsed in the Early Iron 
Age. But there are many other indicators of 
leingdistance trade in the Irem Age! Also, 
some of the events recorded by contemporary 
historians in Mediterranean countries testify 

to there having been political organizations 
larger than "chiefdoms" in the Germania of 
the Iron Age. 

The migrating Germanic tribes of the first 
centuries AD. and those of the Migration Peri
od were obviously well organized. A tribe 
moving through hostile territory must not 
only be led by a commander, it must also have 
a quartermaster-general to organize food, 
födder and transports, in short, a migrating 
tribe, be it Celtic, Germanic, Mongol or Mag-
yar, must be politically and militarily orga
nized. 

Chapter 6, on the late-gladal and post
glacial changes in dimate and sealevd and on 
the impact of these changes upon man's abili
ty to exploit the ecosystem, should be read 
with due consideration, particularly the para
graph dealing with ancient winds and wind 
conditions. 

However, when considering the impact of 
envireinment upon man we should not forget 
man's impact upon his envireinment. Ever 
since early neolithie times man has modified 
or affeeted nature. Thus, the t red ine in the 
Alps is now an entirely artifidal one, at least 
one hundred meters lower than the natural 
one, the upper mountain slopes being kepl 
clear tei afford grazing for cattle. At least two 
thirds of the Sahara form an artifidal desert, 
formed, maintained and expanded by the 
browsing goats and eamels eif a comparativdy 
small number of nomads. The same holds true 
for large desert areas in the Near East and in 
the Middle East, in West Africa and in Latin 
America. (It would be both easy and cheap to 
reslore an appreeiable part of the Sahara and 
of tbc deserts of the Middle East to their true 
savannah status. It is a matter of political will.) 
Even Lapland has been badly damaged, and is 
being badly damaged, by a far greater number 
of domestie reindeer than the biotope can 
support. 

There is even a "natural change", one 
which is not caused by man. The postglacial 
Scandinavian landscape changes quite rapitlly, 
partly due to the upheaval of the land, partly 
to its lakes, which were created by the ice 
scooping out all old sediments from the de
pressions in the rocks, beeoming choked with 
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vegetation. The preglacial, the interglacial 
and the early post-glacial landscapes are gone 
forever! The same holds true for a great part 
of central Europé where the loess landscapes 
were laid down över a much older one. Geo-
logically, also the loess landscape is quite 
young and the changes in the vegetation have 
been extensive in postglacial times. The au
thors give due importance to the flora and 
fauna of the sites or horizons studied as indi
cators of the climate at the time in question. 

The pollen, the vegetable makrofossils and 
the animal bones recovered from a settlement 
may also pennit conclusions as to the local 
economy. But the remains of the local fauna 
and flora may have to be used with a certain 
caution since this fauna may be influenced, 
and often is, by the local microdimate and by 
other factors, local relicts easily causing con-
fusion. Thus Betula nana is not specific to the 
northern mountains but occurs as a relict 
from early postglacial times in a number of 
localities in southern Seandinavia, salmon 
(Salmo salar) survives in lake Vänern since Li-
torina times, there are still seals in lakes Saima 
and Ladoga, and a great number eif other 
instances could be quoted. 

The chapter on "macrofauna, assumptions 
and limitations" is important indeed, particu
larly in its stress of the importance of predpi-
tation. Curiously enough the authors do not 
mention how sensitive are most animals to 
crust on the snow. A thick crust may prevent 
herbivores from reaching the herbage to 
graze and even a fairly thin crust can cut the 
skin of their legs, preventing the animals from 
moving and thus from feeding. It can also 
prevent herbivores from escaping hunting 
predateirs light enough to move on the crust 
—induding man on skis. 

"Overkill" has long been a populär con
cept, the label applied to any human activity 
which might have contributed to big game 
becoming extinct. As any modern hunter 
knows it is extremely difficult to kili off any 
species of wild game without leaving any survi-
vors unless the hunters are very numerous. 
Such was almost certainly never the case in 
"pre-agricultural times" and there are, iu 
fact, many cases where big game have survived 

in agricultural surroundings—and of other big 
game becoming extinct in paleolithic sur
roundings. Elephants in Syria, Mesopotamia, 
north Africa and China, lions in the Balkans, 
in Iran, Mesopotamia and India, tigers in Iran 
and China, rhinos in China, hippos in Egypt, 
Israel and Jordan illustrate the former point, 
all the tertiary mammals as well as the woolly 
rhino, the mastodon, the mammoth, the 
American horse and the giant sloth, to men
tion but a few, the second. 

On pp. 224 ff. the authors discuss "site 
catchment analysis" from what appears to be 
an "American point of view" or with sites in 
open flatlands in mind. Their farmers are 
settled, knowing nothing of the "Fäbod sys
tem" prevalent in the Central-F^uropean and 
North-European hills, their hunters and 
fishermen operate from fixed camps only. In 
Seandinavia, at least, we must always take into 
account the possibility that the farmers used 
outlying farms and that both hunters and 
fishermen spent part of their time based on 
distant camps, from which they brought home 
their catch ready prepared for storage. We 
know that this was common practice in the 
Middle Ages. It is difficult to determine 
whether also prehistoric man exploited his 
territory in the same männer, but it seems 
likely that he did so. 

In actual practice farmers may sometimes 
be settled whereas hunters usually have to 
move with the game. Where fishermen, hunt
ers of fish, manage to remain settled they do 
so by catching a game which exploits and 
feeds över a large territoiy but which can be 
"hunted" when visiting certain areas at cer
tain times. Thus herring and salmon, which 
migrate and can be eaught at a certain stage of 
their migration, pennit the sedentary fisher
men to exploit "terri tories" very much larger 
than those which they visit themselves. Simi-
larly, the caribou eskimos lay in their year's 
supply of meat during a few hectic days, when 
the migrating herds pass their home territory. 

Chapter 7. One eternal question remains un-
answered: how do we determine when, and at 
what level, man first began deliberately to cul-
tivate various crops? Undoubtedly there was 
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one period, of unknown duradon, when 
grasses and, perhaps, legumes and fruits were 
cultivated which can not morphologically be 
differentiated from the wild forms. One case 
in point are the neolithie grapes of Söderman
land, which were "morphologically wild" but 
which, to judge from the context, were almost 
certainly introduced and cultivated. 

We still cannot determine how prehistoric 
man solved his fat problem: the human me-
tabolism requires fat, which is sadly deficient 
in most north-European vegetable produets 
and in most wild meat. Could it be that the 
heaps of stone sherds on stone-age and 
bronze-age sites in north Seandinavia were 
potboilers, used to boil out the fat from salm
on bones or from the bones of game animals? 
In the late stone age, was butterfät (in milk eir 
in sour-milk) the critical produet, the desire 
for which persuaded man first to domesticate 
cattle, goats, sheep and horses? 

Sufficient amounts of fat can often be ex-
traeted from apparently dean pottery sherds 
for an analysis by "conventional means" as 
well or by gas chromatography (whieh should 
nowadays be seen as a "conventional means"). 
The types of fat used for food and for techni
cal purposes in any one society can sometimes 
give important information. Thus olive oil 
sems to have been widdy used in western Eu
ropé in Roman and in early-mediaeval times, 
imported from south France. This is a valu
able contributiem to our knowledge of the 
economic system of the times. 

We can never be certain that the osteologi
cal material of any site is representative. Also, 
the smaller the site, the greater is the likeli-
hood that one or more species shall eseape the 
net of the archaeologist. This is why Thomas 
Loy's new technique is so important, since it 
apparently pennits the identification of the 
animal species butchered from the hemoglo-
bin traces left on the tool. The blood residue 
technique, if ccinfirmed, should immediatdy 
become a standard test! 

Chapter 9. It is all too easy to visualize prehis
toric trade, and particularly prehistoric sea-
borne trade, as operating under the same con
dition as did trade in recent times. Already 

neolithie man in Britain built wooden ships, 
the plank from Caldieot in Wales neiw having 
been dated by radiocarbon at 3439± 19 b.p., 
which calibrates at ca. 1594-1494 B.C. (Steven 
Parry, pers. comm., 17.3.1992). But there was 
one fundamental difference—that of naviga
tion. Certainly, the merehantmen of Classical 
Antiquity were perfectly capable of sailing the 
high seas, but the navigatörs lacked certain 
equipment. They ceiuld sail out of sight of 
land only when guided by steady winds or 
when the crossing was short enough for steer
ing by sun and stars and dead-reckoning to be 
practical, as in the Mediterranean. We simply 
do not know how the Norsemen determined 
the cardinal points, their latitude and their 
course when at sea—but determine it they did. 

The compass came into general use in the 
1 2th centuiy, enabling mariners to cross open 
stretches of ocean with some confidence, the 
cross-staff, which was first described by Levi 
ben Gerson (dead in 1344) but which may 
have been invented earlier, enabled naviga
törs to run down latitudes and to find islands, 
the latitudes of which were known, and in or 
just before 1500 the caravel, which ceiuld be 
handled by a comparativdy small crew, and 
the cannon, which enabled a small crew to 
defend their ship against pirates, opened the 
world to European mariners. Maritime trade 
in Antiquity worked under conditions which 
differed fundamentally from those prevalent 
after about 1500. And land transports in 
northern Europé differed fundamentally 
from that in Central and South Europé. In the 
latter areas elaborately-built roads were nec
essary for heavy traffic on land, whereas win
ter roads, frozen beigs and lakes, enabled the 
northerners to transport heavy goods över
land. It is significant that ever since the time 
of the Ynglinga kings wars in Seandinavia 
were fought in wintertime, that time of lhe 
year when armies could move with their bag
gage-

All too often we visualize prehistoric trade 
as a ccremonial exchange of goods within the 
framework of a redistribution system, and 
such may indeed sometimes have been the 
case. But the stone age and the metal age of 
Mesopotamia and of China were based in the 
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alluvial plains where neither öres nor stone 
are to be found—the Mesopotamian and tlie 
Chinese cultures were based on imported 
stone and imported metal. This trade cannot 
have begun as a ccremonial redistribution 
since such seems to be possible only in estab
lished societies, i.e. could only have begun 
when agriculture had already been intro
duced. 

We must probably make a difference be
tween " t rade" in commodities, whieh is an 
economic necessity, such as the import of 
bronze into bronze-age Seandinavia, and "the 
trade of practical politics", the diplomatic ex
change of "prestige objects", which is where 
"ccremonial exchange" belongs. The one en
ables man to exist, the other increases the 
stature of chiefs. "Ccremonial exchange", 
where practiced, may be of interest, but un-
like the trade in commodities it was not really 
one of the factors which enabled man to sur
vive, it did not enable man to utilize the avail
able resources more effidently than had pre
viously been the ease. 

We should probably make a difference be
tween the trade in essential goods, such as 
obsidian and metals, and "luxury produets", 
even though il is almost impeissible to draw a 
borderline between them. Was the incense 
demanded by the geids a luxury produet eir an 
essential commodity? To us it would seem 
logical that early merchants would probably 
take greater risks and travel further for essen
tial commodities than for luxury produets, 
but this is neit certain. In Nero's time a Roman 
merdianl penetraled to the Baltic to buy am
ber and, according to the Harris Papyrus, 
sometime in the reign of Ramses III, when 
Egyptian armies had penetrated into Mesopo-
lamia, an Egyptian fleet sailed down the Eu-
frates and the Persian Gulf, to reiund Arabia 
to Punt (probably in lhe vicinity of the Bab el 
Mandeb), returning to Egypt by way of the 
Red Sea (Meintet, Pierre, Eternal Elgypt, New 
York 1968). They profiled from the occasion
al northwesterlies of the Persian Gulf, coasted 
down the east coast of Arabia on the NE Mein-
soon of winter, and ran down the southeastei-
lies of the Red Sea for 2 200 km tei return to 
Egypt. There may have been, there probably 

were, many similar long-distance journeys 
througheuit prehistoric and early historie 
times, from which no records survive and 
which have left no traces in the ardiaeologieal 
material—eir no traces which we recognhe. 

Unfortunatdy, we do not yet kneiw how the 
Bronze Age of northern Eureipe was finaneed, 
we do not know what the northeniers paid in 
exchange for bronze, textiles, luxury preicl-
uets and technical know-how, nor do we know 
what the Egypt ians paid feir the incense from 
Punt nor even what the Scandinavians paid 
for it! 

Chapter 10. Although the authors point out 
that the speeulalive approach of "classical ar
chaeology" may have sparked off the reaction 
of the "new archaeologists", they rightly 
stress that it is fully justified (and even manda-
tory) for the archaeologist to try to analyze his 
material in order to try to reconstruct the way 
people thought. The real problem is one of 
self-discipline! Where no written sources sur
vive, religion is as difficult to trace as is lan
guage, and it is extremely difficult not to in
terpret whatever material is available subjec-
tively. The discussion of "Archaeological Indi
cators of Ritual" is rewarding, and should be 
pursued! The paragraph on "Identifying the 
Supernatural Powers" is just as impor
tant—we have all too often tried to identify 
the figures on Bronze Age rock carvings or on 
Iron Age artefacts on rather loose grounds! 

Chapter 11. What is a "cul ture", a "nat ion", a 
"people" or a "race"? We can hardly ever 
discern the immaterial aspects of a "cul ture", 
such as language, religion or even literature, 
to mention but a few. We seem to accept 
"nat ion" as a political concept, but is a 
"people" a genetic, a linguistic, a religious or 
a political concept? How do we come to grips 
with it? At various times we have grouped 
people according to the colour eif their skins, 
according to their religion, according lo their 
language, according to their blood groups. 
The archaeologist usually has to work with 
material remains only. At the moment the 
genetic grouping system seems to predomi
nate, one which does not take language, reli-
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gion or skin colour into account. But it is 
much more important to ask how, at any one 
time and in any one culture, prehistoric man 
saw himself and his place in the mosaic of 
contemporary greiups of people. 

One fascinating field of research has re
cently been opened, that of determining the 
genetic relatiemships between individuals. 
Perhaps it will some day be possible to map 
human movements not only from the distribu
tion of human artefacts but from the distribu
tion in space and time of human genes. 

On p. 399 the authors diseuss population 
studies, discussing the value of settlement 
data and of an estimate of the environments' 
carrying eapacity for our knowledge of the 
population of a prehistoric "territory". Is not 
their belief in their conclusions overly opti-
mistic? Only rardy, if ever, do we have all 
settlement data, and we probably never can 
estimate how efficiently prehistoric man uti-
lized the available resources. We know all too 
little about the storage economy of any one 
culture or population group and we most 
definitdy know too little about short-term di
matic swings and their effects. One single ex
treme winter may have been catastrophic, 
even though it may have left no trace in tlie 
pollen spectrum nor even in the year-rings of 
the local trees, which record variations during 
the greiwing season rather than conditions 
during the winter. 

Paleolithic and mesolithic man should be 
seen as a predateir—and we know all too well 
how the numbers of modern predators can 
vary very dramatically över short periods of 
time—for a number of reasons. Farmers de
pend upon a small number of crops. From the 
very beginning, most of these were grown as 
tnonocultures, and were thus extremely sensi
tive to small changes in their environment. 
Since crop failures caused by bad weather 
would cause starvation and death över fairly 
large areas, there were few remedies, and the 
peipulations probably varied widdy indeed 
throughout time. Add to this that we do not 
kneiw how fréquent were infectious diseases in 
prehistoric or even in historie times! Death by 
starvation was probably veiy common, and 
well into the 19th centuiy farmers led a dan-

gerous life. Steamships and railroads changed 
all this. 

P. 410. Paleolithic and mesolithic man was 
an unspecialized omnivorous predator, a 
hunter and a fisherman, who also utilized 
vegetable resources, insects and grubs. Since 
he was at the very top of the food pyramid his 
numbers must always have been very small 
—almost certainly not to be counted in mil
lions! Thus, in recent times the whole popula
tion of the Canadian Barren Lands, about one 
million square kilometers, numbered no more 
than some 700 individuals. Not until man 
moved far down the ecological pyramid, not 
until he became a producer, a farmer, could 
his numbers increase. 

The chapter on ethnicity and evolution, p. 
401 ff. should be read with caution. The au
thors uncritically accept Cann's, Stemeking's 
and Wilson's study of the human genetic pat
tern, based on iheir analysis of mitochondrial 
DNA in "five different geographical popula
tions" (Africa, Asia, Europé, Australia and 
New Guinea), without neiting that the sam
pling, embiac ing all live groups, comprised no 
more than 147 individuals. Also, the individu
als tested were mostly Americans, most of 
them of mixed blood. It seems that the statisti
cal basis may be insufficient and that the ge
netic material was badly defined. 

Chapter 12. The authors explain that their 
chapter on "Why Did Things Change?" is 
bound to be ineondusive and certain to be 
counoversial, a proud and fullyjustiiied state
ment. As in the whole of the rest of the book 
they eompel their readers to think and to take 
position. To quote the authors: a chapter well 
worth thinking about! 

P. 406. Finding a useful answer mostly de-
pends em asking the right question. Any num
ber of papers have been published on the 
spread of agriculture from the Near East, by 
way of the northern Balkans to central Europé 
and west Europé. Was agriculture introduced 
by immigrants or did the natives learn the new 
technology? 

But no one has raised the question how the 
new technology, the cultivation of grain, was 
adapted to the conditions prevalent in Eu-
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rope. In the "fertile crescent" grain grows in 
winter and ripens in early summer, that wheat 
and barley which was first taken into cultiva
tion. Even the first farmers in Asia Minor 
tried to cultivate this type of wheat. However, 
who developed summer wheat, suitable for 
cultivation in Europé, such as could be sown 
in spring and harvested in the European au
tumn? And when was such summer wheat de
veloped? This was a break-through of the first 
magnitude, this was what enabled the people 
of Europé to produce their own food. No one 
in the old agricultural lands can have had any 
reason for trying to find those few plants 
which differed from all the others by growing 
and ripening at the "wicing time of the year" 
and even less reason for cultivating them, 
since they weiuld be nothing but useless weeds 
in those surroundings. Only someone with 
practical experience of trying to grow wheat 
in marginal dimatic conditions, only some 
one living where he could observe this odd 
property of some few plants can have drawn 
the practical condusion from his observation. 

P. 413. The Origins of Farming: a Proces-
sual Explanation. Binförd's theory involves 
early hunters and gatherers gradually increas
ing the exploitation of formerly marginal food 
resources, such as goats, gazelles and cereals. 
This would lead, on one hand to the cultiva
tion of formerly wild cereals, such as wheat 
and barley, on the other to increased special
ization in goat hunting and goat breeding. It 
is this second assumption which appears so 
unlikely. Wild goats are extremely shy ani
mals, living in very inaccessible country. But 
even though it was obviously possible to do-
mesticate some kind of wild goat it seems un
likely that goat-breeding can have been the 
economic basis of any but the very smallest 
society—we have seen what happened in 
North Africa and in the near East when mod
ern man tried tei do so! The land has been laid 
waste and the desert has taken över. Unlike 
cattle and sheep, who bite the grass, pennit-
ting the individual plants to survive, goats pull 
the plants out by their roots, killing them. 
This is why geiats lay the land waste and why it 
seems unlikely that goat-breeding can have 
been the mainstay of any farming society. It 

seems much more likely that early farming 
involved the domestication of sheep and of 
cattle, and that goat-breeding was an emer-
gency measure. But how do we find what is 
the truth? 

Pp. 413—414. It is curious to see "Marxist 
archaeology", in the sense "archaeology as 
practiced in order to prove Marxist theory", 
discussed seriously! No research hampered by 
a set of preconceived rules can possibly lead 
to anything except by pure coincidence. 
"Marxist archaeology" in the sense "archaeol
ogy where the material is interpreted so as to 
fit into, and support, Marxist ideology" (vide 
Gordon Childe) is just as frightening, and just 
as ridiculous, as was that Christian dogmatism 
in whose name people were burned at the 
stake for maintaining that the earth is round, 
even though, at the time, this had been known 
and accepted as a fact for more than a thou
sand years. "Christian archaeology", "Budd-
hist archaeology" and "Muslim archaeology" 
are the description and study of the material 
remains of cultures, whose bearers were 
Christians, Buddhists and Moslems respec
tivdy. Marxism being but another religion, let 
"Marxist archaeology" be the description and 
study of the remains of cultures whose bearers 
were Marxist believers! 

P. 417. The Origins of the State. Malthus' 
theory, that the human population will in
crease up to the limits set by the availability of 
food, seems to have been amply proved by 
events. However, as such it does not explain 
the rise of "states". 

Had Boserup been right when she reverses 
Malthus' theory, when she claims that an in
crease of population will inevitably lead to 
more efficient food production, and that this, 
in turn, will lead to the formation of states, 
the world's population would have increased 
exponentially, and states been founded, ever 
since agriculture was first practiced. Such is 
not the case. Farmers probably always strove 
to increase their production and to cultivate 
more land simply in order for more of their 
children to survive—but this was a continuous 
process. 

Wittfogefs "hydraulic hypothesis" appears 
convincing enough at first sight, as does Dia-

4-935221 Fornvännen 88 (1993) 



50 Recensioner 

koiioff s idea of "Internal Conflict". But beith 
Wittfogel and Diakonoff have missed one im
portant point: they agree that the earliest 
'states' whieh we know arose in the river val
leys of the Near East. But they have not taken 
into account that these are alluvial lands, ab-
solulely lacking stone and metal. In order to 
clear the jungles of the i ivei-plains, in order 
to drain the cleared land and to regulate the 
waters, in order to till and cultivate the soil, 
man had to use tools made with tools of stone 
or metal. The civilizations of the river valleys 
depended absolutdy on trade for a continu
ous supply of stone or metal for these tools. 
The river valleys could not be- settled by num
bers eif individuals, they could only be settled 
by individuals ceioperaiing lo guarantee the 
se-e urity of trade and to import their vital raw 
materials. 

When discussing the problem of diffusion 
versus migration, an illustration frenn our own 
history might make us more careful in using 
these terms. In the l l t h and 12th centuries, 
Scandinavian material and inimaterial culture 
changed drastically. New types of weapons 
were introduced, coins were minted, a new 
style of dress became populär, an entirely new 
architecture, both religions and secular, be
came predominant, ihe unwritten literature 
was löst and the rudiments of a new literature 
created, a new alphabet came into use, and 
(Ihristianity was introduced. Linguisties tell us 
that the spöken language changed greatly, 
with a great number of words being borrowed 
from Latin. All the "Norse" countries became 
provinces of the Catholic Church and an en
tirely new military organization was intro
duced. 

Was all this caused by a new "people" immi-
grating and taking över, or by diffusion from 
neighbouring countries? Of course, it was nei-
ther, or both. There was undoubtedly "diffu
sion", Scandinavians learning when travdling 
abroad. But there was also an "immigra
tion"—a few hundred celibate monks whei 
ceiuld not, or should not, have left any genetic 
traces. 

The most important headline of the whole 
book, which is full of important headlines, is 

thal on p. 480: Publish or Be Damned! An exca-
vation is not conduded until it has been pub
lished in an international language. Whoever 
spends public or even private money on a dig 
without publishing it and his conclusions, is 
no better than an embezzler, having de
stroyed an archaeological site to no purpose 
and having spent money for this whieh ceiuld 
have been better used. 

Archaeology. by Colin Renfrew and Paul 
Bahn, is an extremely important book. Read it 
and consider it! 

Gad Rausing 

78 Addison Road, London W14 SED 

C. F. Meinander, Carl Axel Nordman. Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Fin
land, Nr 569. Levnadsteckningar 11. Helsing
fors 1991. 182 s. III. ISBN 951-9018-70-0. 

Det 6:e nordiska arkeologmötet i Köpenhamn 
sommaren 1937 var för mången ung arkeolog 
en rik upplevelse. Gästfriheten var opulent. 
Bussar med kongressdeltagare rullade mot 
viktiga danska fornminnesområden, vilka 
kommenterades av specialister. Mötet avsluta
des med en minnesvärd fest i Aalbeirg. För de 
yngsta adepterna i Sune Lindqvists seminari
um i Uppsala blev det en särdeles händelse att 
se kurslitteraturen så att säga ta kreippslig ge
stalt i namn som Bröndsted, Mackeprang, Ma
thiassen, Nörlund, Brogger, Gjessing, Shete
lig, Curman, Forssander, Lindqvist, Nerman, 
Stenberger oeh Äberg fcir att bara nämna någ
ra. I kontingenten från Finland märktes sär
skilt den nyut nämnde statsarkeologen Carl 
Axel Nordman, hans son Carl Olof, kallad 
Dan, samt dennes kamrat Carl-Fredrik Me
inander, båda i tidig 20-års ålder. Bekantska
pen med jämnåriga rikssvenska kolleger ledde 
i flera fall till livslång vänskap. 

Det andra världskriget, som stod för dör
ren, grep djupt in i det nordiska museisamhäl-
let. Från de härtagna Danmark och Norge 
flydde åtskilliga till Sverige. Andra sattes i 
fängelse eller koncentrationsläger. Någon 
olycklig anslöt sig till Vidkun Quislings Nasjo-
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nal samling och fick i sinom tid seita för detta. 
Vinterkriget och det följande fortsättningskri
get i Finland berövade flera museianställda 
och forskare livet, däribland Dan Nordman. 
Hans far, statsarkeologen, ställdes inför 
ni,niga svåra problem med anledning av den 
lurbulenta utvecklingen i landet. 

Då nu Carl Axel Nordman fått sin heltäck
ande biografi, kan detta sägas vara en anmärk
ningsvärd och positiv händelse ur vetenskaps
historisk synvinkel. Det är tunnsått med lev
nadsteckningar över nordiska arkeologer med 
framställningar av deras vetenskapliga land
vinningar. Detta gäller inte minst väsentliga 
diskussioner och de många gånger skarpa me
ningsmotsättningarna, vilka efter hand lett 
fram lill klarare syn på det förhistoriska skeen
det. Sålunda skulle det vara intressant med 
närmare studier rörande Sophus Mullers oc ii 
Oscar Montelius' skilda uppfattningar gällan
de sten- och bronsålderns kronologi (något 
som berörs av Nordman), striderna mellan å 
ena sidan Sune Lindqvist och å den andra 
Birger Nerman och Nils Åberg eller gällande 
de inånga frågor som övergången mellan den 
senneolitiska kulturen och tidig bronsålder 
framkallar. 

Carl-Fredrik Meinander, professor i nor
disk arkeologi vid Helsingfors universitet 
1970-1982, har stått nära föremålet för sin 
levnadsteckning, enligt egen utsagei kanske i 
närmaste laget. "Jag såg honom ibland på 
längre, ibland på närmare håll alltsedan tio
årsåldern. Han var kollega till min far, far till 
min klasskamrat och studiekamrat. Han var 
min förman på Nationalmuseet." Ett sådant 
nära förhållande är naturligtvis både en nack
del oeh en fördel. I det förra fallet går väl 
något av önskvärd distans förlorad. Vad Mei
nander lyckats med är att ge en strikt objektiv 
bedömning av en intressant persenilighet, ve
tenskapsman och dignitär, därtill skriven med 
känsla eich språklig elegans. Det är en fram
ställning som kan fängsla var och en som in
tresserar sig för arkeologi och museiväsen. 

Carl Axel Nordman, som var född 1892, 
härstammade på fädernet från österbottniska 
präster, bönder och handelsmän. Fadern var 
ämbetsman i Helsingfors. Genom modern 
hade han anknytning till nyländsk aristokrati. 

Nordman inspirerades tidigt att ge sig in på en 
så exklusiv bana som arkeologens. Sedan be
slutet väl var fattat, bar hans levnadsväg fram
åt utan större missräkningar. Fai viktig händel
se i Nordmans liv var en studieresa till Stock
holm och Köpenhamn 1912. Han hade då 
deltagit i ett par utgrävningar, en stenålders-
boplats i Jomala på Äland och ett gravfält från 
romersk järnålder nära Björneborg. Under 
studierna på Nationalmuseet i Köpenhamn 
blev han omhändertagen av dess mäktige chef 
Sophus Muller och något av hans protegé. 
Han erbjöds avlönad anställning vid museet, 
ovanligt för en utlänning. Han gifte sig efter 
några år med en dotter till Miiller. Nordman 
arbetade vid det danska Nationalmuseet 
1912-1919 med vissa avbreitt. Han deltog så
lunda på den vita sidan bl. a. i striderna vid 
Tammerfors "den blodiga skärtorsdagen" 
1918, frihetskrigets mest föiiustbringande 
strid, då också den frivillige rikssvenske histo
rikern och arkeologen Olof Palme stupade. 

För Nordman stod det klart att han som 
utlänning, i konkurrens med danska musei
män inte kunde vänta sig någon karriär inom 
Nationalmuseet. Han återvände till Finland, 
disputerade på en avhandling gällande stenål
der, varom mera nedan, och fick förordnande 
inom Arkeologiska kommissionen som chef 
för myntkabinettet. Numismatik var egentli
gen inte inom Nordmans intresseområden. 
För Sune Lindqvist, flitig korrespondent och 
vän, klagade han över sin tillvaro bland myn
ten. Under de tio år Nordman var förestånda
re för myntkabinettet, publicerade han, icke 
desto mindre, några numisinatiska uppsatser 
samt det vikliga verket Anglo-Saxon coins, 
found in Finland 1921. Goda konklusioner 
framlade han 1941 i Acta archaeologica, grun
dade på ett 40-tal skattfynd med mynt. 

År 1930 utnämndes Nordman till den inom 
Arkeologiska kommissionen viktiga befatt
ningen som föreståndare för Histeiriska avdel
ningen. Tillsättningsärendet uppmärksamma
des på sin tid. K. K. Meinander, som i flera 
avseenden var mera meriterad än Nordman, 
var också sökande. Denne förbigicks, huvud
sakligen därför att han formellt sett inte hade 
fullgott bevis på kunskap i finska. K. K. Mei
nander kände sig orättvist behandlad. Saken, 
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som naturligtvis var känslig inom den lilla 
krets som den berörde, behandlas utan enga
gemang av sonen Carl-Fredrik, vars far ännu 
på dödsbädden kände sig förfördelad. Sex är 
senare var tillsättningen av ämbetet som stats
arkeolog desto mer uppseendeväckande. Un
der 1920- och 30-talet utfördes större repara
tionsarbeten på Sveaborg. Ledare för dessa 
arbeten var statsarkeologen, professor Juhani 
Rinne. Nordman, vars avdelning hade ansva
ret för byggnadsärendena, hade inte haft di
rekt befattning med dessa arbeten. Det kom 
till hans kännedom att betydande försking
ringar av medel hade gjorts av Rinne och hans 
arbetsledare. För Nordman var detta en svår 
sits. Han kände sig av flera skäl tvungen att 
polisanmäla saken. Rinne dömdes till flera års 
fängelse, avsättning och stort skadestånd. Ef
tersom han var en framstående vetenskaps
man och konservator, som nedlagt stor för
tjänst om bl. a. Äbo domkyrka, benådades han 
efter framställning av landets biskopar. Nord
man utnämndes till Rinnes efterträdare. Illvil
liga tungor talade om att han hade bort agera 
på annat sätt och inte fikat efter sin förmans 
befattning. Meinanders mening är att Nord
man i den ställning han hade, inte hade annan 
möjlighet än att handla som han gjorde. 

Då kriget bröt ut på senhösten 1939 be
tungades Nordman med åtskilliga svåra avgö
randen. Skyddsrum skulle inrättas i National
museet. Delar av samlingarna skulle undanfö-
ras till avlägsna platser som de åldriga stenhu
sen Svidja och Sjundby i Sjundeå. Medeltids
kyrkorna i Sibbo, Hattula och Karkku togs 
också i anspråk. Efter Moskvafreden 1940 fick 
Nordman också huvudansvaret för transpor
teringen av museiföremål bort från Sordavala, 
Kexholm, Viborg och Hangö. Under de kritis
ka dagarna i juni 1944 då den sovjetiska offen
siven på Karelska näset hotade att bryta ige
nom försvaret, reste Nordman personligen till 
Stockholm med landets främsta medeltida 
konstskatter och några av de värdefullaste ar
keologiska föremålen. 

Under början av fortsättningskriget hägra
de för många utsikten av ett Storfinland, in
begripet Fjärrkarelen. Statens vetenskapliga 
kommission för Östkarelen önskade av Arkeo
logiska kommissionen besked om forskningar 

som skulle visa att de besatta områdena verkli
gen hörde till Finland. Nordman var, enligt 
Meinander inte främmande för dessa tankar, 
men han engagerade sig inte nämnvärt i de 
expansiva strävandena. Som vetenskapsman 
rörde sig Nordman över hela det antikvariska 
fältet, från stenålder till medeltid. I oktober 
1918 disputerade han i Helsingfors på av
handlingen Studier över gånggriftskulturen i 
Danmark, som ingår i serien Aarb0ger for 
Nordisk Oldkyndighed og Historie 1917, tr. 
1918. Historisk-filologiska sektionens oppo
nent, Julius Ailio, var erkännsam. Separat i 
Nordiska Oldlidsminder utkom samtidigt vo-
\ymen Jcettestuer i Danmark med beskrivning av 
tio representativa gånggrifter och deras fynd. 
Meinander framhåller, att det inte är så lätt 
att referera avhandlingen, därför att "förfat
taren opererar med fynd oeh fyndgrupper, 
som sedan länge har begravts i det arkeolo
giska vetandets kulturlager". Så skedde till ex
empel 1924 då det märkliga Bygholmfyndet 
på Jylland från övergången mellan tidig neoli
tisk till mellanneolitisk tid med sina kopparfö
remål rörde om i tankebyggnaderna beträf
fande stenålderns kronologi. Nordmans av
handling visar ett studium av en begränsad 
stenåldersgrupp, som innebar en tematisk ny
het. Meinander anser att ett bestående resul
tat är Nordmans konstaterande, att gång
griftskulturen i Sydskandinavien upphört och 
stridsyxekulturen kommit in före den senneo
liliska tidens början. Nordman laborerade 
med tankar att megalitkulturen i Sydskandi
navien indicerar en folkvandring från Västeu
ropa, liksom att enkeltgravarna eller strids
yxekulturen, vilken också skulle tyda på in
vandring, kronologiskt följde på gånggrifts
kulturen. Dessa svårtolkade skeenden har liv
ligt diskuterats efter Nordmans tid, men ännu 
tycks hans kronologiska uppfattning hålla i 
stort sett. 

Nordmans vida utblick över de kontinentala 
förhållandena framgår klar i hans avsnitt i det 
viktiga av K. Friis-Johansen redigerade sam
lingsverket De förhistoriska tiderna i Europa, 
1927, där författaren, som Meinander fram
håller, gav den första på arkeologiskt material 
byggda framställningen av den yngre stenål
dern i Europa. Han anser vidare att Nordman 
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som arkeolog var mera praktiker än teoreti
ker. I en längre artikel i tidskriften Nya Argus 
1915, tog denne dock, inte oväntat parti för 
Sophus Muller i hans kritik av Oscar Monteli
us' typologiska metod. Muller hade en betyd
ligt mer kulturhistoriskt betingad uppfattning 
än Montelius. 

Under 1920-talet lämnade Nordman mer 
och mer stenåldersstudiet till förmån för sena
re tider. Ett lovordat verk blev sålunda hans 
Karelska jämåldersstudier, 1924. En uppsats i 
Finskt Museum 1922, Silfverringen från Ukon-
saari i Enare, är av särskilt intresse. Bakgrun
den var följande. År 1873 hade en 20-årig 
engelsk arkeolog besökt finska lappmarken. 
Det var den senare kände och, med viss reser
vation, berömde Sir Arthur Evans, chef för 
Ashmolean Museum i Oxford, utgrävare och 
restaurerare av Knossos på Kreta. I ett brev 
till Finska fornminnesföreningen 1914 med
delade Evans att han undersökt en helig grot
ta på ön Ukonsaari i Enare träsk. Utanför 
grottan hade han sett en halvcirkel av renhorn 
och i mitten djurben av skilda slag, tydligen 
offergåvor. Evans hade gjort en snabb gräv
ning och funnit en silverring av samma typ 
som ringen, vilken ingick i en silverskatt från 
Sodankylä i Lappland. Ringen hade han tagit 
med sig. Den finns nu i Ashmolean Museum. 
En nutida besökare på den ensliga ön finner 
ingenting på samernas fordom heliga plats. 
Renhornen är försvunna. Nordman ansåg, 
grundat på djärva teorier om färdvägar, att 
ringen härstammade från Perm i östra Ryss
land. Meinander underströk Nordmans djupa 
insikter i östeuropeisk föremålsarkeologi, reli
gionshistoria och handelsvägar. Han karakte
riserade fyndet egentligen som en bagatell, 
men otvivelaktigt har det både en kulturhisto
risk och en vetenskapshistorisk dimension. 

Då det gäller dokumentationen av Finlands 
medeltida skatter av silver och träskulptur, är 
Nordman det stora namnet. I Karelska jämål 
dersstudier beskrev han det berömda krucifixet 
från HalikJko i Egentliga Finland, ansett som 
ett av de allra främsta konstverken från me
deltiden som bevarats i Norden. Krucifixet 
från 1100-talet har varit föremål för åtskilliga 
teorier - än att det rövats från Gotland, än att 
det gömts av en missionär i nöd. Lerkärlet, 

som det låg i, försvann vid omflyttningarna 
under andra världskriget. 

Inventeringen av Finlands kyrkor var för 
Nordman en hj ärtesak. Verksamheten hade 
påbörjats 1871 av Finska fornminnesför
eningen, men det gick trögt. Julius Ailio och 
Nordman tog nya tag 1929, vilket resulterade 
i det mäktiga verket Medeltida skulptur i Fin
land, 1965, utgivet av Finska fornminnesför
eningen. K. K. Meinander hade redan 1908 i 
sin doktorsavhandling lagt grunden till studiet 
av landets altarskåp och andra träsniderier. 
Mycket material hade kommit fram sedan dess 
och även de äldre resultaten behövde revide
ras i ljuset av nya rön i europeisk konsthisto
ria. Nordmans verksamhet som medeltidsfors
kare hade en rik omfattning: kyrkobyggnader, 
skulpturer och silver, textilier och glasmål
ningar. Hans samlade kunskap redovisas i Fin
tands medeltida konsthantverk, 1980, redigerat 
av hans dotter Tove Riska. 

Skyddsomslaget till band 16 av Kulturhisto
riskt lexikon för nordisk medeltid, 1971, prydes 
av en detalj i pietän från Pojo kyrka. Om 
denna skrev Nordman: "Gruppens själiska liv 
är samlat i Marias anlete, så ödsligt och tomt, 
en tragisk mask, en kvinna som inte mer kan 
gråta." Mången inom Nordmans krets tänkte 
på likheten mellan denna bild och Nordmans 
hustru Elin, som sörjde sin son. Förlusten av 
makarnas son Dan gjorde på Carl Axel Nord
man ett så djupt intiyck att det enligt Meinan
der åstadkom en karaktärsförändring, som så 
småningom märktes av utomstående. Meinan
der vet vad han talar om, ty han hörde till 
familjens närmaste vänner. 

Dan Nordman, född 1917, gick i faderns 
fotspår. Han skulle säkert ha följt en fram
gångsrik och nyttig bana. Framför allt intres
serade han sig för borgar från medeltiden och 
1500-talet. Kandidatexamen avlade han un
der den korta mellankrigstiden 1940 till 1941. 
På nyåret 1942 ankom till recensenten med 
hälsning ett särtryck, en redogörelse för Dans 
utgrävning av Hitis medeltida kyrkotomtning 
och kyrkogård. Finskt Museum 1939. Natten 
mellan den 20 och 21 mars 1942 sårades han 
som fänrik och plutonchef vid stranden av 
Seesjärvi i norra delen av Östkarelen och dog 
efter några timmar på förbandsplatsen, ett av 
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de 70 000 offren av unga finländare för Hit
lers och Stalins pakt och vad därefter följde. I 
Fornvännen 1942 skrev Bengt Thordeman en 
vacker nekrolog över sin stupade vän eich kol
lega. Var och en som kände Dan Nordman 
fängslades av hans intelligens och varma per
sonlighet. 

Carl Axel Nordman avled den 27 februari 
1972. Meinander ger knappast någon person
ligt uppfattad karakteristik ulan citerar hellre 
en rad dödsrunor. Särskilt kunde han nämna 
preifessor Lars Petterssons omdöme, att 
Nordman var en gammaldags verkschef, som 
inte gick politiska genvägar. Han var vänlig, 
intresserad av människor, korrekt och aristo
kratisk och kunde uppträda som grandseig
neur, i yngre dagar främst egsvänlig, senare 
konservativ. Meinander fann inte något 
gianclseigneurialt över Nordman. Recensen
ten, för sin del, träffade Nordman då och då. 

Jag fann mycken älskvärdhet heis honom, 
eickså en viss ironisk distans till omvärlden. 

Carl-Fredrik Meinanders biografi är för
sedd med curriculum vitae, fullständig biblio
grafi över Nordmans 152 skrifter samt per
sonregister. Som ingående levnadsteckning 
över en nordisk arkeolog och hög ämbetsman 
är hans arbete, som inledningsvis sagts, när
mast unikt. Framställningen är ypperlig. 

Wilhelm Odelherg 
Centrum för vetenskapshistoria 

K. Vetenskapsakademien 
S- l0405 Stockholm 

De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo 
7. Dagliglivets gjenstander 1. Oslo 1990. 
345 s. 

Bii lhe Weber inleder denna volym med ett 
kapitel om träföremålen. Delta är ett viktigt 
ämne eftersom den äldre materiella kulturen 
till övervägande elden var en träkultur. 1 åra
tal har det legat hundratusentals träbitar i 
magasinen från de många medeltida stads
grävningarna. Arkeologerna har ägnat detta 
material ett förstrött intresse. Webers bear
betning tillhör således pionjärinsatserna inom 
detta forskningsfält. 

Jag kommer nedan att ganska detaljerat ta 
upp Webers text, men anledningen är inte att 
j ag anser den bristfällig. Tvärtom står jag och 
hon på samma sida av barrikaden, och diskus
sionen nedan ingår i metodutformningen. 
Kritik skall islällel riktas mot de svenska arkeo
logerna. Vad gör ni? Magasinen väntar på er! 
Det linns ingen annan väg än det hårda grov-
göral me-el att funktionsbestämma föremålen 
— de enskilda fyndmaterialen måste läras in 
oeh ställas mot den föremålskunskap som be-
ai helåren förvärvar. 

Försök till allmänna nomenklaturskrifter är 
en undanflykt senn i nuläget inte leder någon
stans. Den etnologiska litteraturen eich muse
erna innehåller redan tillräckligt med bilder 
och jämförelsematerial. Den som skall göra 
bearbetningar kommer aldrig undan att läsa 
de etnologiska basverken och bör gärna stude
ra även samlingarna för att inse formvärldens 
rikedom. Endast genom en gradvis allt mer 
omfattande bearbetning av de befintliga fyn
den kommer vi alt kunna skapa en ny bild. 
Därefter kan vi ägna oss åt sammanfattande 
och översiktliga framställningar av medelti
dens materiella kultur. 

Det första jag gör när jag läser Webers ar
bete, och det är mänskligt, är att leta efter 
referenser till Eliscnhof-publikatieinen där jag 
tillsammans med Gertrud Grenander-Nyberg 
och Måtyäs Szabö 1985 publicerade etl omfat
tande trämaterial från cn vikingatida bondby. 
Den boken nämns inte. När jag hämtat mig 
kontrollerar jag litteraturlistan och det visar 
sig att ytterst få verk efter 1981 omtalas (de 
flesta av dessa ingår i piiblikationsserien från 
Oslo-grävningarna). Detta gäller inte bara Bir-
the Webers kapitel utan även boken i Övrigt. 
Texten måste i huvudsak ha varit klar sedan 
ett decennium, trots utgivaren Erik Se bias på
stående att den färdigställdes hösten I9SS. 
Dei a r e n ogärning både mot författarna, and
ra vetenskapsmän samt övriga läsare att låta 
manus vänta så länge på utgivning. 

Ytterligare en central brist i denna bok, som 
förmodligen inte heller den kan skyllas på för
fattarna, är atl teckningarna av föremål 
saknar måttsangivelse eller skala. Det hjälper 
endast delvis atl föremålen ibland presenteras 
med mån i texten. Au publicera ett föreniåls-
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material utan genomgående angivande av 
mått är ett kardinalfel. 

Före industrialismen gjordes de flesta före
mål i trä. Funktionsbestämning av trä ställer 
därför problem av en annan dimensiein än 
bestämning av järn eich andra metaller. Form
rikedomen för träföremål är så oerhört myc
ket rikare. Medan vi fcir t .ex. jä rn ganska 
snart kan lära oss de viktigaste tänkbara 
fyndgrupperna, kräver träbitarna att vi lär oss 
ett helt nytt "språk". 

Weber pekar pä det metodiskt viktiga "be
tecknande elementet", exempelvis laggen på 
ett laggkärl. I sin bearbetning av järn påpekar 
Gerd Fanden att eickså kontexten är viktig. I 
Elisenhof-publikalionen gör vi ytterligare någ
ra metodiska påpekanden som kan vara värda 
att upprepa. 

Funktionsrikedomen är större än den ome
delbara formrikedom nået tillåter, och skilda 
funktioner kominer därför att ges i likartade 
former (jämför språkets vits). Därför måste 
tolkningen konsekvent använda uteslutningsre
sonemang. Det räcker inte att visa vad cn sak 
sannolikt är, det måste också visas vad den 
inte är. Detta är också ett effektivt medel mot 
övertolkning, ofta blir beaibetaren tvungen 
an acceptera flera möjligheter. 

Slitspår i trämaterial är nästan lika viktiga 
som grundformen for bestämning. Med 
slitspår avses främst kraftig nötning som ger 
utslag i formen (modern konserveringsteknik, 
frystorkning, ger oss möjlighet att analysera 
även mindre omfattande slitspår). 

Därtill kommer träslaget, seim ek, en, osv., 
vilket i vissa fall kan ge indikationer på funk
tionen. Men här ligger en viktig källkritisk fara 
i all olika träslag har använts lör samma syfte i 
skilda regioner. Detta framgår av de etnobota-
niska skrifter seim finns (för Danmark och 
Norge samlingsverk). 

Uteslutningsmetoden kräver att vi skapar 
ett nät av likartade former, som sekvensen 
bakspade-grävspade—skyffel—åra—roder (ro
der till matlagning). Geneim detta nät kan vi 
sedan sila fyndmaterialet för att se var det 
fastnar. Alt Weber använder sig av både ute
slutningsmetod och slitspår är självklart, det 
ligger i besiämniiigsarbetets natur. Men dessa 
meteider kunde nyttjats mera genomgående. 

Delvis med utgångspunkt från att jag, under 
Birthe Webers vänliga ledning, gått genom 
hela Oslomaterialet skall jag ge några exem
pel. 

Hon tolkar en pinne ined kraftigt huvud 
som en harvpinne. Här har hon inte tillräckligt 
tagit hänsyn till slitspåren. Denna pinne, som 
är 26 cm lång, har en sned spets. I en träharv 
sitter pinnen alltid löst i hålet, och roterar 
därför under arbetets gång. Spetsen blir där
för rundsliten. Hennes tolkning av detta som 
harvpinne är tveksam. 

Behovet av uteslutningsresonemang fram
går av att Weber anger vissa träknivar, av nå
got skilda inseenden, som handknivar för tex
tilt arbete. En annan typ av träkniv anges som 
gräddkniv (för att skumma grädde). Att den 
sistnämnda knappast varit bandkniv framgår 
av formen, men varför inte de förstnämnda 
kunnat vara gräddknivar diskuteras inte. 
Längre fram i publikationen dyker likartade 
träknivar upp seim leksakssvärd. Här går for
merna i varandra och jag skulle vara betydligt 
mindre säker än Weber i funktionsbestäm
ningen. 

Formernas mångfald gör det också önskvärt 
att man publicerar en stor del av de träbitar 
som ännu inte tolkats (jag har själv syndat mot 
detta i publikationen eim träföremålen från 
Västannor). Från Oslo finns exempelvis den 
opublicerade träbiten G 4849, ca 12 cm lång, 
med ett pinnhål. Detta är sannolikt yttersta 
delen lill huvudet på en räfsa. Den har en 
utpräglad form med en vulst längsi ut som var 
vanlig på räfsor i Nordeuropa under järnålder 
och medeltid. 

Webe-i stöder sig mycket på informanter 
hon intervjuat, vilket är en del av den etnoar-
keologiska metoden. En källkritisk fallgrop 
ligger i alt en del former kan ha försvunnit. 
Ett exempel är laggkäiistillverkning. Hennes 
iniörmaiil anger alt inan hall en särskild typ 
av band pä laggkärlen, s, k, knäppta band (av 
den typ som idag är allenarådande på lagg
kärl). Visserligen finns inga bevarade, men 
han iakttar skåror på laggstaven som skall ha 
blivit när man skurit av bandändarna. I andra 
utgrävningar från medeltid denninerar det 
surrade bandet helt, och då är banden bevara
de. Även i Oslo-materialet linns publicerade 
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delar vilka kan tolkas som ändar till surrade 
band, t. ex. G 6692 (som Weber tolkar som en 
del till ett svepkärl). Skårorna i stavarna är 
därför ett mycket svagt underlag för att ange 
att den viktiga tekniska nyheten, det knäppta 
laggbandet, kommer redan på 1000-talet i 
Oslo. Det måste till ett fynd av det knäppta 
laggbandet innan vi kan säkert datera dess 
införande. Informantens teilkning kan bygga 
på att han har haft svårt att tänka sig någon 
annan tillverkningsmetod än den han själv be
härskar. Jag har själv mött detta problem just 
vad gäller knäppta respektive surrade lagg-
band, då vi tog fram laggkärl till Eketorp. Den 
gamle laggkärlstillverkaren, som arbetade i en 
mycket traditionell stil, vägrade att befatta sig 
med de surrade laggbanden. (Att dessa sedan 
verkligen fungerade är en annan sak.) 

Intressant är den föremålsprofil som fram
träder (vilket ej påpekas av Weber). Denna 
kan med fördel mätas med laggkärlen. I byn 
Elisenhof utgör identifierade laggkärl (stavar, 
bottnar, lock) ungefär 5 % av fyndmaterialet, i 
staden Hedeby omkring 10% (Elisenhof 1985 
s. 77). I byn Västannor (som ännu väntar på 
sin fullständiga publicering) kan 30 föremål 
identifieras som tillhöriga laggkärl, av ett to
talt fyndmaterial på mer än 600 föremål. I 
staden Oslo identifierades närmare 300 delar 
till laggkärl och trämaterialet omfattade ca 
3 000 delar, dvs. här är det en urban profil där 
omkring en tiondel av fyndmaterialet utgörs 
av laggkärl. Förklaringen är naturligtvis att 
staden har en funktion som handelsplats med 
ett större behov av förvaringskärl än bond
byn. 

Webers text innehåller flera lyckade tolk
ningar. Hon identifierar vissa fat, med en fot, 
som uppläggningskärl för smör. Hon har en 
viktig diskussion om korvpinnar. Hennes slut
sats om att korvpinnar saknas tidigare är dock 
förhastad, hon baserar denna främst på Eli-
senhof-fyndet men har då, seim nämnts, inte 
tagit del av publikationen med dess fullständi
ga materialredovisning. 

En central upptäckt rör tunnbrödet. (We
ber gör här en av sina långa i och för sig 
intressanta etnologiska utvikningar. Möjligen 
kunde hon sovrat litet eftersom de leder väl 
långt bort från materialet. Detta kunde gett 

större plats för materialpubliceringen.) Hon 
visar med hjälp av identifierade bakspadar oeh 
stenhällar att tunnbröd bakats. Sådana sten
hällar saknas i tidigare material (i Elisenhof-
fyndet finns inte heller tunnbröds-bakspadar 
av trä). I nordiskt material från yngre järnål
der förekommer däremot små stekpannor, 
som kan ha använts för att baka dagsfärska 
kakor. Webers slutsats är att tunnbrödet, med 
lång hållbarhet, införs under medeltiden oeh 
att man tidigare haft små bröd som tillverkats 
från dag till dag. Weber kan här bekräfta Åke 
Campbells antagande om att tunnbrödsbak in
förs först med övergången från förhistorisk 
tid till medeltid i Norden. Han menar att den
na nyhet kan sättas in i ett större samman
hang. Med en förmedeltida teknik maldes 
mjöl i handkvarnar, vilket krävde stora arbets
insatser varje dag för att åstadkomma mjöl 
(Weber har ett avsnitt om detta). Under tidig 
nordisk medeltid infors vattenkvarnen och 
med denna en avsevärd ökning av arbetspro
duktiviteten i målning. Stora mängder mjöl 
kunde malas på en kort tid, vilket blev ett 
incitament till att mala - och baka — ett fåtal 
gånger per år. Förrådsbrödet, tunnbrödet, 
tillhör ett tekniskt komplex där vattenkvarnen 
ingår som en del. 

I samband med skålarna för Weber en dis-
kussion om öl och diyckesvanor, men hon har 
bortsett från sodets starka ställning under me
deltiden (se Alfa Olsson, Om allmogens kost
hållning, 1958). Exempelvis den stora skålen 
G 27378 kan mycket väl ha använts för kött
spad med köttstycken, etc. 

I Webers avsnitt finns flera belägg på för
ändring i enskildheter (förutom de ovan 
nämnda). I medeltida laggkärl saknas dym
lingar mellan stavarna, vilket är normalt sena
re. Handtagen på medeltida laggkärl saknade 
fals, och satt därför ostadigare (införandet av 
fals har samband med ett utvecklat möbel-
hantverk, med specialredskap). Stora drejade 
fat förekommer inte förrän på 1200-talet. 
Detta kan förefalla som obetydligheter, men 
har haft stor betydelse för den stora massans 
vardagsliv. Samtidigt, som Weber påpekar, är 
den materiella kulturen vid ett hastigt ögon
kast från vår horisont till synes präglad av 
oföränderlighet. 
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En vidare forskning rörande enskildheter
nas förändring kommer sannolikt att visa oss 
på en ökande yrkesskicklighet (exempelvis i 
tillverkning av laggkärl). Denna hade en viktig 
orsak i tilltagande samhällelig arbetsdelning, 
som är ett grunddrag i den ekonomisk-histo
riska utvecklingen och därför oerhört viktigt 
att belägga. 

Gerd Faerder har i ett kapitel tagit upp järn-
föremålen. Här måste man använda samma 
metoder som vid funktieinsbestämning av trä, 
men uppgiften är betydligt enklare. Exempel
vis utgörs hela 3 0 % av fyndmaterialet av 
spikar och naglar. 

I redskapsuppsättningen kan Faerder se att 
en klensmedja funnits i eller i närheten av 
utgrävningsområdet, med små hammare, pin
cetter, en puns, deglar, m. m. 

Även i järnmaterialet sker en utveckling i 
det lilla. Faerder ansluter till Birgit Arrhenius' 
undersökningar och visar att omkring 1000-
talet införs en metod att göra knivar där jär
net har olika kolinnehåll vilket var en tydlig 
förbättring. 

En mycket intressant aspekt är att järnför
brukningen tycks tillta över tiden. Här vore 
det önskvärt med utvecklade metoder för att 
mäta en sådan ökad järnkonsumtion — anting
en genom studier av enskilda redskap, eller 
genom att mäta hela fyndmaterialet. 

Bland jordbruksredskapen nämns i fyndka-
talogen en bill (till årder eller plog) från 1300-
tal men i texten förekommer fyndet inte. Var
för? Om det är en bill är det ett mycket viktigt 
fynd, av betydelse för tolkningen av Nordens 
ekonomiska historia. 

Yxan ges ett särskilt kapitel, men här märks 
tydligt att det saknas en ordentlig vetenskaplig 
bearbetning av det nordiska yxmaterialet. Det 
arbete som en gång påbörjades av Harald 
Hvarfner håller dock på att slutföras av Kåre 
Fagerström. Jag hoppas mycket av det. 

Hästutrustning är som vanligt tungt vägan
de i järnmaterialet. Det skulle vara intressant 
att utarbeta fyndprofiler för exempelvis 
borggrävningar, stadsgrävningar och klos-
tergrävningar för att se hur olika livsstilar tar 
sig uttiyck. Hästutrustningen skulle sannolikt 
kunna användas som "spårelement". I bor
garna är t. ex. ett sådant föremål som ryktskra-

pa mycket vanligt. Detta är ett intressant keim-
parativt forskningsfält. 

I ett avslutande och intressant kapitel visar 
Arne Faerder, geneim en analys av spårämnen i 
järnet , att det sker en förändring under 1500-
talet. En ny typ av jä rn kommer mer i använd
ning, och han antar att denna har svenskt 
ursprung. Detta överensstämmer väl med det 
uppsving som den svenska järnhanteringen 
får under nyare tid, och är om det stämmer ett 
konkret exempel på hur svenskt j ä rn erövrar 
nya marknadsandelar. 

Gerd Faerder har ett särskilt kapitel om va
pen. De sammansatta bågarna som redovisas 
är viktiga, men jag tror att alternaiivtolkning-
en skida bör diskuteras för G 25670 (mått
sangivelse saknas dock), som i publikationen 
markerats som "bue?" (jämför det äldre skid-
materialet i Gösta Bergs klassiska publikatiem 
från 1935, Sledges and wheeled vehicles). 

Jag hoppas att denna publikation skall få 
många efterföljare, rörande fyndmaterial från 
Lund, Nyköping, Uppsala, etc. Funktionsbe-
stämningens metoder kan utvecklas. Vid sidan 
av publikationer av hela fyndmaterial kommer 
vi också, förhoppningsvis, att se bearbetning
ar av särskilda fyndgrupper — skomakarens, 
svarvarens, etc. redskap. Vi står, om fler ar
keologer tar sitt ansvar, inför ett genombrott 
vad gäller kunskapen om medeltidens var
dagsliv. 

Janken Myrdal 
Nordiska museet 

S-l 15 93 Stockholm 

Richard A. Gould, Recovering the Past. Univer
sity of New Mexico Press: Albuquerque. 258 
s. 1990. ISBN 0-8263-1229-2. 

Goulds bok är en kritik av etno-arkeologisk 
forskning sådan den hittills bedrivits. Både 
Binford eich Hodder utgår frän att man kan 
utläsa det förgångna direkt ur det närvarande 
hos sådana folk som förmodas stå på samma 
utvecklingsnivå som forntida människor. 
Häremot invänder Gould att etnologiska pa
ralleller inte utan vidare kan användas för 
tolkningen av den forntida verkligheten. Vad 
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et no-arkeologisk forskning borde kunna ge i 
slället är alternativa förklaringar som alltid 
måste kontrolleras och vägas mot varandra på 
varje analysnivå. 

Kontrollen måste ske på ett systematiskt 
sätt. I den arkeologiska tolkningen måste man 
börja med en kombination av ekoleigiska, 
teknologiska, ekonomiska och sociala kon-
trollvariabler ("first-order variables"). Först 
om dessa inte ger stöd for antagandet i fråga, 
kan man gå vidare över till att tillämpa sådana 
variabler som symboliska och expressiva bete
enden ("higher-order variables") (exempel 
sid. 61 i boken). Det är Hodders stena fel att 
han utan vidare utgår från förklaringar av den 
senare typen. 

Gould framhåller också att vid tolkningen 
av arkeologiska lämningar måsle nian kontrol
lera vilka rubbningar som kan ha skett i senare 
lider t .ex. genom skattgrävningar eller vat
tenflöden. Detta är ett tredje slag av kon-
trollvariabler. 

Vad etnei-arkeologiska studier av nutida 
folk kan ge utforskningen av det förgångna är 
således vidden av möjliga alternativa förkla
ringar som måste testas genom systematisk 
kontroll. 

Om etno-arkeologiii skall kunna fylla denna 
uppgift krävs emellertid att den ändrar sina 
melodiska utgångspunkter. De et no-arkeo
logiska studierna av nutida folkgrupper utgår 
okontrollerat från forskarens egen väster
ländska kulturella verklighet. Man skall inte 
n o att vetenskapsmännen iir immuna mot 
denna ctnocentrism. Den ligger också under 
de generella antaganden om enhetliga drag i 
allt mänskligt beteende som är så vanliga i 
arkeologisk forskning. 

Botemedlet mot denna eiuoe e-nii ism är en 
emisk inställning till de folkgrupper man stu
derar. Detta betyder att forskaren anlägger 
" the insider's view", att han eller hon lever sig 
iu i deras tänkande och blir en av dem. För all 
kunna göra detta måste han/hem först och 
främst lära sig deras språk, ett krav senn i dag 
sällan uppfylles. Denna etniska inställning är 
inte ett medel fcir att direkt överföra nutida 
folkgruppers kognitiva strukturer och subjek
tiva motiveringar lill förhistoriska folk. banis-
ka kontroller behövs i etno-arkeologisk forsk

ning för att kontrollera den kulturella bias 
som forskaren och hans medhjälpare bär med 
sig. "Without the self-reflexive awareness 
provided by good, emic anthropology meth
ods, the etno-archaeologist will never know 
whose culture or history he or she is discov-
ering." 

Den emiska metoden är alltså ett sätt för 
arkeologen att förvärva en kritisk blick på alla 
antaganden enn förhistoriska — och för den 
delen också historiska - människors sätt att 
reagera, om deras förutsättningar, värdering
ar och motiv, när man tolkar det arkeologiska 
materialet. Gould tycks vilja säga att de anta
ganden man vanligen gör enn allmängiltiga 
drag i mänskligt tänkande och beteende visar 
sig långl mindre hållbara än man förutsätter. 
Detta utesluter emellertid inte att det trots allt 
kan finnas drag som står ovanför tidens väx
lingar och har sin grund i likartade livsvillkor. 

För att illustrera sina åsikter redogör Gould 
för ett antal egna fallstudier av etno-arkeolo
gisk karaktär. Av dessa tilldrar sig hans under-
sökning av den visuella konsten heis Ngatat-
jaia-folket i västra Australien störst intresse 
liir ele-n förhistoriska arkeologen. Denna bild
konst omfattar elds grott- och klippinålniiigai, 
dels ki oppsbemålning och dekorering av 
kastträn. Gould gjorde t . o .m. försök att låta 
dessa människor utföra målningar på papper. 
Hans resultat är att Ngatatjaras tillade sin 
bildkonst åtminstone tre olika betydelser även 
när del var fråga om samma motiv eller de
sign. Ibland uppfattades dessa som jaktmagi, 
ibland som beskrivning av verkliga händelser 
och ibland som uttryck för heliga väsen. Den
na stora variabilitet i den mening seim tillägges 
konstnärliga symboler gör direkta analogier 
omöjliga viel tolkningen av förhistorisk bild
konst. Den visar att förklaringar av "lhe high
er order" inte är trovärdiga då de hämtas 
direkt från nutida förhållanden och appliceras 
på forntida. All söka efter gemensamma me
ningar i del förgångna är svårt. I slället bör 
man inrikta sig på att söka förklaringar av " the 
firsl order" . 

Gould söker sedan att finna cn sådan för
klaring. Han visar att det föreligger en kon
gruens indian klipp- och grottmålningama och 
de ekologiska villkor under vilka jagar- och 
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samlargruppcr lever i västra Australiens öken
områden. Dessa platser med målningar tjänar 
som mnemotekniska hållpunkter när det gäl
ler att finna vägen i des.sa unifeirma trakter för 
att nå fram till vatten- och födoresurser. Artis
tiska verk är således ett medel atl kommunice
ra livsnödvändig information. Detta är en för
klaring av "the first ender". 

Vad Gould sammanfattningsvis vill säga är 
att man måste ha operationella kontroller för 
att förstå hela den kontext mot vilken mänsk
ligt beteende måste förklaras. Man måste 
sträva efter att förstå det kulturella system 
seim ligger bakom både individer och arte
fakter. I denna strävan måste man vara ytterst 
försiktig med att som förklaringar tillgripa 
människors meningar eich intentioner. 

Den innehållsrika boken har andra exempel 
på karaktären av den keintroll senn måste gö
ras då man sätter mänskligt beteende i rela
tion till det arkeologiska materialet. Gould har 
sålunda tagit upp Deetz' analys av bl. a. grav
stenar på kyrkogårdar i New England för att 
belysa den materiella kulturen och dess för
ändringar geneim 1600—1 700-talen och för att 
förklara "the Georgian mind-set" och dess 
karakteristiska symmetri, Geiuld finner att 
Deetz' kontroll inte är heltäckande och förkla
ringarna därför ej giltiga. Deetz har försum
mat "a first-order dimension", nämligen att 
analysera råmaterialet för stenarna och deras 
dimensioner vilket måste medföra att viss vari
abilitet i analysen därmed inte kommit med. 
For all kontrollera Deetz' resultat lät Gould 
sina studenter genomföra kom rollanalyser i 
ett annat likartat område nämligen trakten 
kring Providence och Boston. Det visar sig i 
dessa undersökningar att man får andra och 
flera alternativa förklaringar än dem som 
Deetz räknat med. 

Även andra exempel i Goulds arbete belyser 
komplexiteten i den etno-arkeologiska forsk
ningen. 

Till dessa resultat kan man foga några kom
mentarer om arbetsmetoden att i arkeologi 
använda analogier. Ktt viktigt problem är i 
vilken utsträckning nu levande kulturer kan 
ge information fcir tolkning av förhistoriska 
förhållanden. Det av Gould ställda kravet på 
inlevelse med kunskaper om grundläggande 

variabler, bl. a. språket (den etniska inställ
ningen), har tillgeidosetts vid analys av utbytet 
sådant det bedrivs hos primitiva folk i Etiopi
en. I ett arbete av Akalu 8c Stjernquist betonas 
att analogi kan användas om man genom inle
velse kunnat fastställa att variablerna är lika i 
behandlade områden (Trade and Exchange in 
Prehistory, Lund 1988). 

Diskussionen om dessa problem är nödvän
dig i en situation då vi synes befinna oss i en 
omsvängning i den metodiska vågrörelsen där 
den historiska analogien återvinner terräng 
och betydelsen av en sträng källkritik och hän
syn till miljöfaktorer och variationer ifråga
sätts. Likheter av allmän karaktär i materialet 
kan lätt föra vilse vid slutsatserna. 

I denna situatiem är Goulds arbete ett tungt 
inlägg i debatten genom sitt krav på "the in
sideris view" dvs. en etnisk inställning där vid
den av möjliga alternativa förklaringar skall 
spåras och sedan testas genom ett systematiskt 
kontrollförfarande. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen 

Krafts torg 1. S-223 50 Lund 

A. Degn Johansson: Banno.segruppen. Prcvho-
reale bopladsfund i Syd.sjadland. Aarhus Univer
sitetsförlag 1990. 108 pp., 45 fig. English 
summary. 

Sällan har någon bok om mesolitikum utgivits 
så lämpligt i tid - sett ur ett forskningsper
spektiv - som publikationen om de sydsjäl-
länclska fynden från Barmose, även om man 
samtidigt också kritiskt kan påpeka att det var 
på tiden att de publicerades. Den mesolitiska 
forskningen har under de senaste två årtion
dena främst koncentrerats till studiet av sen-
inesoliiikum. Gravfält och välbevarade fyndla
ger har medfört att intresset främst inriktats 
på Erteböllekulturen. Även om man även 
framledes kan förvänta nya betydelse-fulla as
pekter på detta senare .stadium förefaller det 
nu som om del iii hög tid att rikta forskningen 
mot mesolitikums initialskede. I ele-tia avseen
de intar fynden från Barmose en nyckelposi
tion. 
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Undersökningen av de två aktuella fynd
platserna Barmose I och Hasbjerg 11 i sydväst
ra Själland genomfördes 1967—71 respektive 
1971. En preliminär men likväl omfattande 
rapport publicerades redan 1971 (Johansson 
1971). Denna artikel gav upphov till omfattan
de diskussion avseende Barmosefyndens kro
nologiska tillhörighet. Kombinationen av mik-
roliter med en ålderdomlig prägel och skivyx
or av avancerad utformning inbjöd till avvi
kande uppfattningar om kontextens kronolo
giska homogenitet. Denna diskussion kom att 
ha betydande konsekvens för bedömningen av 
boplatsfynd långt utanför det östdanska kul
turperspektivet, men mer därom senare. 

De två ingående behandlade boplatserna är 
båda mosslokaler. Båda är av begränsad om
fattning och undersökningsytan avseende åt
minstone Barmose 1 synes vara totaltäckande. 
Boplatsytan omfattar 6 X 4 , 5 m med en stor 
härd placerad ungefär i mitten av flintkon
centrationen. Härden markerades dels av en 
omfattande träkolskoncenlration dels av eld
skadad flinta. Delar av ett golvlager i form av 
aspnäver påträffades också. 

Den skarpa begränsningen av flinta tyder 
på att ett fysiskt hinder i form av en vägg har 
förhindrat vidare spridning. Av flint fördel
ningen att döma har i så fall hyddan haft en 
avrundad omfattning med en yta på ungefär 
22 kvadratmeter, således av en storlek och 
form samt med ett läge invid öppet vatten som 
väl överensstämmer med andra mossboplat-
sers från boreal tid. Publikationen innehåller 
en ingående materialredovisning som kom
pletteras med ett betydande antal mycket 
goda illustrationer. 

Fyndmaterialct är omfattande vilket fram
går av att den samlade vikten uppgår till diygt 
100 kg. Denna omfattande mängd flinta kan 
tyda på upprepade besök på platsen men man 
måste också beakta att tekniken som brukats 
har varit mycket råämneskrävande. Merpar
ten av redskapen är framställda ur skivor eller 
grova spån. 

De kraftiga lancettmikrolitema tilldrar sig 
ett speciellt intresse. Den korta retuschen i 
spetsen har främst uppkommit vid användan
det av mikrostickelteknik. 1 fyra fall har därtill 
mikrosticklar kunnat passas samman med mik-

roliter. Även om författaren inte använder 
termen är det andra som benämner dem mik-
roliter av Vig-typ efter det berömda mossfyn-
det av en uroxe med tre exemplar av denna 
form av mikrolit (Hartz & Winge 1906). 

Med ett undantag kan yxorna klassificeras 
som skivyxor och av dessa uppvisar också 
samtliga en mer eller mindre omfattande flat-
huggning. Några av yxeirna uppvisar eggska
dor och andra spår som tydligt anger att de 
använts vid tillhuggning. Den spatiala fördel
ningen av yxor och lancettmikroliterna över
ensstämmer väl vilket styrker deras tidsmässi
ga samhörighet. 

Det organiska materialet är på grund av en 
dålig bevaringsmiljö förhållandevis begränsat. 
Bland benredskap har endast ett fragment av 
en fintandad benspets kunnat identifieras 
samt fragment som tillhör baspartier av ytter
ligare ett antal spetsar. Flera lösfunna fintan-
dade spetsar söder om undersökningsområdet 
tyder på ett närbeläget fiskegrund. 

Av det 20-talet hartsklumpar som påträffa
des hade två avtryck av tänder. Avtrycken an
ger att bitarna tuggats av två barn — ett i 
åldern 7-8 år och ett annat ungefär 11 år 
gammalt! 

Benfynden anger förekomst av bl. a. uroxe, 
kronhjort, rådjur, vildsvin och gädda. Men 
även tamko finns belagd vilket antyder sekun
dära störningar av fyndlagret. Delta kan vara 
en förklaring till att tre träkolsprover har givit 
så varierande radiometriska värden som 
9 2 4 0 ± 150-8580 ± 100 b.p. 

Hasbjerg II påträffades i torvlager som är 
belägna nära land. Avståndet till Barmose I är 
4 km men boplatsen är belägen i den välkända 
Svaerdborgs mose som saknar kontakt med 
Barmose. Någon totalutgrävning av Hasbjerg 
II kunde inte genomföras. Av allt att döma 
har denna fyndplats i storlek och utformning 
stora likheter med Barmose I med undantag 
för att fyndmaterialet är betydligt mindre med 
en vikt på 30 kg. Till skillnad från den före
gående boplatsen rymmer Hasbjerg II även 
några triangdniikrciliter. Spåntekniken är 
också av högre kvalité än i Barmose I. 

Barmose I och Hasbjerg II är på intet sätt 
isolerade fynd. I sin vidare analys av de båda 
fyndplatsernas kronologiska fixering redovi-
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sar Degn Johansson flera andra fyndplatser 
från Sydsjälland som han anser tillhöra tidig 
Maglemosekultur. 

Utifrån ett antal östdanska fyndlokaler upp
delas den tidiga maglemosekulturen i fyra fa
ser med följande karaktäristika: 

Barmose-iasen, typboplatsen är Barmose I: 
Kraftiga lancetter med en kort kantretusch är 
den enda mikrolitformen. Flathuggna skivyx
or är helt dominerande och spåntekniken 
mycket grov. 

Bjergby Ange-fasen, uppkallad efter en bo
plats i Åmosen, mellersta Själland, någon rik
tig typboplats saknas: Kraftiga mikroliter do
minerar men även sådana med en längsgåen
de kantretusch uppträder. Eventuellt före
kommer enstaka likbenta trianglar. Bland yx
orna förekommer enstaka kärnyxor. En diffus 
gräns uppträder mellan flathuggna skivyxor 
och symmetriska kärnyxor. Karaktäristiskt är 
förekomst av extremt långa och breda skivyx
or. Den största är hela 28 cm lång men flera 
andra har längder överstigande 15 cm. 

Hashjerg-iasen, typboplatsen är Hasbjerg 
II: Något gracilare lancettmikroliter än i tidi
gare faser. Likbenta och något sneda triangel-
mikroliter uppträder. Flathuggna skivyxor ut
gör minst halva yxmaterialet. Spånavspaltning 
med tryckteknik uppträder. 

Flaadet-fasen, typboplatsen är Flaadet på 
Langeland och Nykasr på Sydsjälland: Fortfa
rande består minst halva mikrolitmaterialet av 
kraftiga lancetter. Kärnyxorna dominerar, 
där främst smala symmetriska exemplar med 
smal egg är företrädda. Spån framställda med 
slag- respektive tryckteknik är lika väl repre
senterade. 

Eftersom C l 4-dateringarna är få och dess
utom missvisande är det inte möjligt att ut
nyttja danska radiometriska värden. Degn Jo
hansson jämför därför fynden med de materi
al som framkommit inom det nordtyska moss
komplexet Duvensee. 

Barmose-fasen uppfattas som äldre än 
Duvensee 8 vilken dateras till intervallet 
9640 ± 1 0 0 - 9 4 1 0 1 1 1 0 7 b.p. (Gob 1990) me
dan Bjergby Enge-fasen är samtidig med den
na lokal. Hasbjerg-fasen är yngre än Duven
see 8 men äldre än Duvensee 2 som dateras till 
9 4 2 0 ± 130-9280± 100 b.p. Det sista stadiet. 

Flaaden-fasen, är typologiskt sett samtidigt 
med Duvensee 2 och Duvensee 1 daterad till 
intervallet 9200 ± 3 0 0 - 8 7 5 5 ± 7 0 b.p. 

Författaren anför att Barmose-fasen skulle 
vara äldre än första hälften av det åttonde 
årtusendet f. Kr. Han föreslår intervallet 
9650-9450 b.p. utan att förklara grunden till 
detta ställningstagande. Enligt Degn Johans
sons terminologi är det endast Barmose-fasen 
som därför kan räknas som preboreal då grän
sen till boreal tid sätts vid hasselns introduk
tion vilken är daterad till 9500 b.p. Här måste 
dock beaktas att denna gräns erhållit olika 
dateringar i olika delar av sydvästra Skandina
vien. 

I en speciell exkurs beaktas frågan på vilket 
sätt de preboreala skivyxorna formmässigt kan 
relateras till dem under Erteb0llekullur. Ut
ifrån mätningar uppfattar Degn Johanson 
skillnaden som betydande. Han påpekar de 
tidiga skivyxornas likhet med kärnyxor. De 
raka till svagt utsvängda sideirna, steine längd 
och tjocklek samt smalare egg är egenskaper 
som skiljer de tidigmesolitiska skivyxorna från 
dem använda under senmesolitisk tid. 

Genom boken om Barmose-gruppen har vi 
fått tillgång till en genomarbetad och infor
mat ionsrik studie som kan ge underlag för 
flera olika synpunkter på den tidigaste Magle
mosekulturen. Relationen till den senpaleoli
tiska Ahrensburgkulturen berörs endast sum
mariskt. 

En mera direkt implikation har Barmose-
gruppen för bedömningen av den äldsta be
byggelsen på den skandinaviska halvöns väst
kust. Detta är en aspekt som Degn Johansson 
ägnar stort intresse åt. Aktuella är den svenska 
Hensbackakulturen och den östnorska Fosna
kulturen. Inte minst i samband med den förra 
har diskussionen rörande skivyxornas krono
logiska relation blivit föremål för diskussion 
(Cullberg 1974; Welinder 1974). Degn Jo
hansson anför att åtminstone från mellersta 
Bohuslän och norrut är boplatser tillhörande 
Hensbackakulturen belägna ovanför det s. k. 
regressionsmiiiimiiin daterat till ca 9600 b.p. 
Med utgångspunkt från vissa slutledningar da
teras således Hensbacka/Fosna-kulturen till 
intervallet 9800-9300 b.p. Degn Johansson 
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som har genomgått vissa fyndmaterial menar 
sig se betydande likheter mellan Hensbacka-
kulturens boplatsfynd från en mellersta fas, 
den s. k. Djupedals-fasen, och det på Barmose 
I. Han betonar dock den starka traditionen 
från senpaleolitisk tid som präglar Hens
backakulturen. 

Degn Johansson ser de äldsta boplatserna i 
Duvensee, Barmose I och Djupedal i Bohus
län som utslag av ett enhetligt teknokomplex. 
Först i början av boreal tid uppträder lokal
grupper. Han påtalar också bristen på fynd
platser och postulerar en materiell kultur från 
en tidigare del av preboreal tid bestående av 
små eneggade skafttungespetsar i mikrolitisk 
teknik, enkla skivyxor som skulle motsvara 
Hensbackakulturens Tosskärr-fas samt krafti
ga lancetter och bredeggade skivyxor motsva
rande samma kulturs Hogen-fas. 
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Bo Grandien, Rönndruvans glöd. Nygötiskt i 
tanke, konst och miljö under 1800-talet. Nordis
ka museets handlingar 107. Stockholm 1987. 
394 s. 155 bilder, varav 1 i färg. ISBN 91-
7108-276 X. 

På sextiotalet utgav Jörgan Mjöberg sitt stora 
arbete Drömmen om sagatiden. Det behandlade 
forntidens betydelse för arton- och nitton-
hundratalen i svensk kultur. Här sammanfat
tades den mångsidiga forskning som redan 
ägnats forntidens återkomst under romanti
ken. Mjöberg visade också hur en avidealise-

ringvid sekelskiftet lett till att »sagatiden» blev 
allt mindre glansfullt gestaltad i litteratur och 
konst. Vikingen fick åter stå tillbaka för odal
mannen. Efter denna generalmönstring var 
man benägen att tro att drömmen om fornti
den var uttröskad. Som Rönndruvans glöd vi
sar återstod dock åtskilligt att tillägga, särskilt 
om sammanhanget vidgades till hela Norden. 
Artonhundratalet var överrikt som kultur
epok och blir säkert aldrig riktigt uttömt. 

Bo Grandien har redan i sina båda tidigare 
avhandlingar, Drömmen orn medeltiden. Carl Ge
org Brunius som byggmästare och idéförmedlare 
från 1974 och Drömmen om renässansen. Fred
rik Wilhelm Scholander som arkitekt och mång-
frestare 1979 visat att han förmår ge en lika 
omfattande som stilistiskt smaklig rundmål
ning av en epok ulan avkall på vetenskapliga 
kvaliteter. Att en avhandling är läslig hör an
nars till de argument som gärna vänds mot 
författaren. En tråkig text med många och 
långa noter, vars blotta närvaro tankes giira 
varje arbete vetenskapligt, vinner aktning 
även om ingen orkar läsa boken. Genom sin 
bakgrund som universalredaktör i Sveriges två 
ledande morgontidningar har Grandien vant 
sig vid att alltid korrespondera med läsaren. 
Därmed hör han till de få högre akademiker 
som lyckats vinna en större läsekrets även för 
sina vetenskapliga arbeten, utan att behöva gå 
ner sig i det populistiska träsket där mediet 
tjänar meittagaren, inte framställningen. 

Underrubriken på Grandiens senaste av
handling, Nygötiskt i tanke, konst och miljö under 
1800-talet, visar ämnets formella avgränsning. 
Den något kryptiska charmtiteln 'Rönn
druvans glöd' går tillbaka på Esaias Tegnérs 
dikt »Flyttfåglarna» och hans föreställning om 
en koppling mellan antikt och nordiskt. Re
dan med omslagets vikingascen, beledsagad av 
en text på latin, betonar författaren de klassis
ka inslagen i hela den nygöticistiska ström
ningen. Det fornnordiska arvet var förvisso 
inte rikt neig. Legeringen går tillbaka på sex-
tonhundratalets föreställningar. Inte heller då 
räckte forntiden till som idébank, utan måste 
kompletteras med antikens gudar och myter, 
direkt eller omvandlade. 

Medan avhandlingarna om Brunius och 
Scholander var monografier i termens vidaste 
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bemärkelse, behandlar Rönndruvans glöd en
bart ett tema, om än med samma breda inled
ning eich alla upptänkliga sidolinjer. Liksom i 
de tidigare arbetena bidrar den kalejdoskopi-
ska genomgången till att läsaren tycker sig 
träda in i själva historien. Det vetenskapliga 
arbetet blir ett Venedig i bokform. Metoden 
medför dock att framställningen får någeit 
självklart över sig. Eventuella tvivel försvinner 
som när man läser en välkoniponerad roman. 

Grandien understryker också att fornnor-
distema ännu i slutet av artonhundratalet såg 
historien utan att »forskaren» höll isär histo
ria, etnografi och ren dikt — f. ö. ungefär vad 
som skulle bli fallet på 1960- och 1970-talen. 

Arkeologien och historievetenskapen var i 
sin linda med steine idémässiga ii 11 empiriska 
resultat. Dikter, essayer eller avhandlingar ut
gjorde lika godtagbara redovisningsformer. 
Liksom inom historiemåleriet steid den konst
fulla rimdiktningen länge högst. Redan under 
(iustav III blev teatern betydelsefull, när det 
gällde att frammana det förflutna. På arton
hundratalet fick själva vardagslivet i de mest 
entusiastiska kretsarna anta olika fomtidstill-
stånd med vikingabonader på väggania och 
valkyriekadriljer, drakbåtar och djurfällar. 
Medan man i lantliga områden byggde »vi
kingavillor» - i sig en contradit tio erinrande 
om kommentaren på latin till Fritiofs saga — 
fann samma personer det mera ståndsmässigt 
att anlägga stadspalats i nyrenässans. Så gjor
de Lorenz Dietrichson, Nordens förste pro
fessor i konsthistoria, eich balncologen profes
sor Carl Curman, vilka hör till de personer 
som Grandien synar närmare. Men inte bara 
decorumbegrepp bestämde genren. Praktiska 
faktorer betydde ofta lika inve kel. Visserligen 
kan man förse porslin i rokokoformer med 
djurornamentik, men det gick inte alls att 
tillämpa drakstilen pä annat än träbyggnader. 
Den finska kalevalainspirerade stenarkitektu-
ren är närmast associerande med pålagda mo
tiv, som Sixten Ringbom nyligen visat. Att 
infora slora drakhuvuden i sten eller gripa 
tillbaka på gamla nordiska träbyggnader som 
förebilder för modern husbyggnadskonst var 
ogörligt. Varken material eller genrer kunde 
överföras till den samtida byggnadssektorn. 

I än högre grad framstår kulturen som ett 

sken under artonhundratalet med dess ständi
ga omsvängningar. Den konstriktning som do
minerar under ett eller ett par årtionden över
ges plötsligt för nya impulser. Element från 
historiskt skiljaktiga epoker sammanförs på 
ett sätt som visar att det inte är fråga om 
imitation, utan en projektion på historien. Då 
utgångspunkten iir samtiden med dess ideal 
och behov inser man att alla historieveten-
skapliga krav är överflödiga. Grandien visar 
tydligt svalget mellan fiktion i olika former 
och forskning av det slag senn var på väg att ta 
loven av fomtidssvärmeriel omkring 1900. 
Dikten blev således genom att uppmuntra till 
forskning paradoxalt sin egen baneman. Som 
ett utflöde av samtidens drömmar och preten
tioner skulle dock de söckniga och barnsliga 
fantasierna om etl heroiskt förflutet med ståt
liga hjältar och vikingaflottor i örlog osv. sti
mulera den sakkritik som blev en av grundva
larna till den fynd- och källrdaterade forn
forskningen. 

Inle heller den rent politiskt färgade entusi
asmen fcir forntiden sökte verkligheten bakom 
dikten. Grandien belyser föinnoidismeiis be
tydelse som persemligt propagandainstiumcnt 
fcir Carl XIV Johan. På samma säl I som vissa 
av de medeltida regenterna lät sina kanslier 
förfärdiga krönikor i syfte att förhärliga riket, 
den egna ätten och i sista hand dem själva som 
bärare av en historisk legitimitet drog den 
franske marskalken parallellen mellan sig själv 
och Odens invandring i Norden. De senare 
Bcrnadotterna var kanske lika intresserade, 
men hade knappast samma personliga syn på 
fomnordismen som deras anfader. Höjd
punkten eich peripetien utgör givetvis skandi
navismen och dess nederlag 1864, då verklig
heten i form av Preussen och Österrike tillfo
gade Danmark lidanden och landförluster 
som aldrig glömts. Carl XV, som varit en av 
skandinavismens romantiska banerförare, ut
trädde ur historien med den konselj på Ulriks
dal som hållits året innan, då regeringen De 
Geer ställt sig kallsinnig inför konungens ädla 
löften till Danmark eim bistånd i farans stund. 
Den svenska neutralitetsdoktrinen resulterade 
tidigt i likgiltighet fcir grannländernas väl och 
ve. 

Kejsar Wilhelm ILs och andra tyskars pan-

Fomvnnnen SS (1993) 



64 Recensioner 

germanism var likaså en hägring. Som pro
gram framstod tankarna om en germansk 
kraftfamilj lika främmande som Götiska för
bundets drömmar. Under andra världskriget 
nådde den tänkta germanska gemenskapen ett 
bottenläge. Ånyo var realpolitiska faktorer 
viktigare än aldrig så livfulla drömmar med 
hjärta och sång. Ännu mindre betydde givet
vis konsten själv. 

Kulturens efemära väsen är ett av de tre 
Grandien-avbandlingarnas huvudbudskap. 
Den Scholanderska kulturpessimismen delas 
således i viss mån av Grandien, men snarast 
som vetenskapligt undersökningsinstrument. 

Som alla betydande artonhundratalsforska-
re undviker Grandien allt vad estetisk meira-
lism heter, även om de alltför groteska insla
gen i nygötidsmen höljs i ett ironiskt skimmer. 
Tvärtom gläds läsaren med författaren över 
det föregående århundradets konstnärliga vi
talitet och kvalitet, ehuru frustandena i sökan

det efter en egen identitet understundom för
skräcker. Artonhundratalets immanenta tra
gedi låg inte på det kulturella planet. Försö
ken att knyta olika kulturella fenomen till stor
makternas självförstördsevansinne är lika fel
aktiga som fräcka. För världskrisen 1914 och 
dess fortsättning 1939 står endast politiska 
och ekonomiska intressen i skuld, sist dock 
rent personliga. De onda andarna bygger ald
rig på sådana graciösa förklädnader ur det 
förflutna som den nakna makten söker drape
ra sina legitimitetsanspråk i. Grandiens ge
nomgångar leder osökt till tanken att konsten 
aldrig kan påverka verkligheten. Att handens 
och ögats lust däremot är en väsentlig del av 
all kultur torde kunna sättas seim ett humanis
tiskt credo över Grandiens tre arbeten, som 
Utgör en hörnsten i svensk artonhundratals-
foiskning. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

hnnviinnen 88 (1993) 



Recensioner 

Klavs Randsborg, The first Millennium A.D. in 
Europé and the Mediterranean. An archaeological 
essay. Cambridge University Press 1991. 230 
s., 83 figs., 9 fotos, 16 tabeller. ISBN 0-521-
38787. Pris £ 3 0 : - . 

Hva er en essay? I folge The Shorter Oxford 
English Dictionary er ordet dannet av verbet 
essay: å prove, å utprove; en utprovningspm-
sess, ct forsok. Men det er også et sokeiiele-, 
overraskende og ikke- minst undeiiiolclcnde 
litteraert arbeid om hva som helst, og der for
fatteren forer en dialog med leseren. En av 
Randsborgs laglige «fedre», Johannes Brönd
sted har skrevet et par samlinger av arkeologi
ske essays som nettopp er en underholdende 
småsnakking med leseren om forskjellige ar
keologiske emner. Genren har forövrig ikke 
lått mange etterfolgere i arkeologien, og jeg 
vil derfor freniheve en velskrevet, liten essay 
av en yngre norsk arkeolog, Björnar Olsen, 
om det som sies og det som förblir usagt i en 
vitenskapelig diskurs {Viking 1991 s. 65—87). 

Det er således ikke helt lett å förstå hvorfor 
Randsborg har kalt sin bok en essay; den bae
rer snarere preg av monolog enn dialog, og 
når man har lest et kapitel, smetter det liksom 
vekk mellom Bngrenc på en. 

Av såvel tekst som liiie-ialurliste samt ap-
pendix til hvert kapitel fremgår det klan at 
boken er et resultat av et mangeårig arbeid og 
gjennomlesning av en veldig mengde interna
sjonal litteratur på mange språk. Det har na-
Imiigvis vaert en stor ulfordring ä forsoke å 
t rekke de länge linjene i dette for Europa så 
avgjorende tusenår. Publikasjoner som bl. a. 
Colin Renfrews Before Civiliiation synes å ha 
fungert senn forbiide for forfatteren. Rands
borg vender seg i boken til den opplyste, 
engdskspråklige almenhet i et beskjcdeni håp 
enn al lin -{ätterens synspunkter vil vekke inter
esse og ai boken vil kunne tjene som brobyg
ger melloin flere disipliner. Han understieker 
arkeeilogiens viktige rolle når man skal re-
konstruere det förste tusenåret e. K. og tenker 
seg at förståelsen av historiske prosesser med 

tiden kan komme til å baseres hovedsakdig på 
materielie kilder. Det skriftlige materialet vil 
da mer tjene til å fylle ut de tomrum som det 
arkeologiske materialet etterlater seg ber og 
der. Det foreliggende arbeid bor derfor anses 
som en forsok (essay) på å vise hvor långt man 
kan komme på grunnlag av materielle data 
også fra de perioder og områder som er dek
ket av skriftlige kilder. I det arkeologiske ma
terialet ligger ct stort potensiale, hevder 
Randsborg, for å fremskaffe systematisk in-
fonnasjon om förtiden. Men - og her lofter 
han en advarende finger mot sine lesere — 
arkeologien kan bare saininenlikne og tolke 
moustre som den selv har idenlifisert eig sier 
nodvendigvis ikke noe om hvorvidt disse 
moustre samsvarer med en fortidig virkdig
het. Det er en betimdig påpekning i disse 
tider av tildels lossloppen levendegjoring av 
såvel den nate- som den fje-nie fortid. 

Boken har sju kapitler i tillegg til en utförlig 
iiiiroduksjon, og som titelcn antyder ligger 
tyngdepunktet i fremstillingen på Midddhavs-
landene, isaer Italia, mens keltere, germanere 
og slaver forst blir interessante når de blir 
«siviliserte» og danner stater. Bortsett fra 
Danmark er det derfor bare i enkelte avsniti al 
Norden forövrig blir trukket, inn, og det sam
me gjdclc-i for det meste av 0st-Europa, av 
«språklige, preifesjondle og sosiohisioiiske 
grunner», som han sier. De fleste översikter 
över Europas forhistorie er tidligere skrevet 
av engdskspiåklige arkeologer d ie r histori
ken?. Da er det vanlig at Norden utelates bort
sett fra de danske oyene eig Skåne, og at resten 
nevnes en passant. Når det endelig föreligger 
en översikt skrevet av en skandinav er det 
naermest skandalöst at Nordens forhistorie 
bebandles på den samme overfladiske og litt 
arrogante mate. Jeg kan gå med pä ai del ikke 
er like enkelt å lilegne seg et stort materiale 
skrevet på slaviske språk, men hverken sosio-
historiske eller profesjondle grunner kan lig
ge til grunn for at del meste av Norden er 
utelatt-. Altså må det vaere spiåklige. 

Det er klart at en slik bok ikke er skrevet 
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med tanke på fagkolleger, men muligens med 
tanke på studenter i arkeologi og historie som 
bl. a. vil ha glede av den fyldige litteraturlis
ten. Men alt for mange av bokens sider opptas 
av helt vc-iclilo.se stapddiagiaminer som hver
ken belyser det ene eller det andre og bare blir 
til en voksende irritasjon över at så mye plass 
som kunne ha va?rt anvendt til uitlvpiiinger og 
tolkninger, fenspilles. Dette blir et virkdig 
savn i kapitlene om «Rural settlement» og 
•Towns and other centres», der materialet er 
overveldende. I kapitlene «Production and ex
change», «Society, culture and mentality» og 
"Archaeology and histoiiogiaphy» er Rands
borg mer på hjemniebanc pä bakgrunn av sin 
egen forskning, og der boltrer han seg som 
fisken i vannet. Det er derfor i disse kapitlene 
at bokens svakheter kommer til svne. 

Det er ikke lett å linne Randsborgs overgri-
pende teori for utviklingen fra stamme til stat 
i Europa, men han synes å ha et sosiohistorisk 
grunnsyn med vekt på ökonomiske, sosiale og 
politiske forhold og synet på kultur som et 
historisk produkt. Noen «symbois in action» 
blir elel derfor ikke rom for. Men det man 
virkdig savner ct henvisninger til andre for
skere med avvikende tolkninger i forhold til 
ham selv, som f.eks. Lotte Hedeager når det 
gjelder oppkomsten av den danske stat, for 
bare å nevne en. Sa?iiig i de tre sisu- kapitlene 
der det finnes så mye å la av blant skandinavi
ske Ibrskeres arbeider, er det stort sett Rands
borg selv som kommer til ende. Det gir en 
sovndyssende, monologisk effekt långt fra en 
underholdende dialog med leseren. 

Det er en prestasjon å skrive et oversikts-
verk som spenner över så store- avstander i lid 
og rom. Men mon ikke tiden har löpt fra slike 
fremstillinger? 

Bente Magnus 
Statens historiska museum 

The Interpreliilive Possibilities of Microwear Stud
ies. Proceedings of tbc International Confer
ence on Lithic Use-wear Analysis, 15th— I7th 
February 1989 in Uppsala, Sweden. Ed by B. 
Gräslund, H. Knutsson, K. Knutsson and J. 
Taffinder. Aun 14. Uppsala. 184pp. , 99 figs., 
10 tables. 

When Lawrence Kedey announcecl in 1977 
ihal he bad found a means of deterniining not 
only how bul also on what material prehisloric 
stone tools had been used (L. H. Kedey, The 
Functions of Paleolithic Flint Tools, Scientific 
American 1977), archaeologists and microwear 
analysis perceived a new dawn for archaeo
logical research. As with many new methods 
however, initial optimism became tempered 
wilh caution as subsequent research pointed 
out thal reality was more complex than il first 
appeared. The ciearest expression of the 
problems of microwear analysis can be found 
in a volume which is a predecessor to the one 
under review. Several of the papers in the 
conference report eif the 1985 microwear 
conference (Owen, L. R. and Unrath, G. 
(eds.), Tedmical Aspects of Microwear Stud
ies on Stone Tools, Early Mim Studies 9, 10, 
11, I9HIJ) pointed oin problems with lhe high 
magnilication method. These included post 
depositional surface inodification (PDSM) and 
a lack of i onsensus about proper cleaning 
procedures. Some of these problems, particu
larly thal of PDSM, were so serious that man) 
microwear analysis began to lose faith in tbc 
high magnilicatieni method, which sought lo 
use polish identification in postulating tool 
use. 

The Seventh Inlernational Conference ou 
Lithic Use-wear Analysis, held in Uppsala iu 
1989, was in some- ways an effort io reinstate 
conliclenc e in microwear analysis and to dem
onstrate to practitioners and archaeologists 
alike that in spite of these practical diffit til
lies, edge-wear analysis is a useful method for 
answering many different kinds of archaeo
logica] questions (for a review of the confer
ence itself see Welinder in Fornvännen, 1989). 
lhe theme- of this conference, and the title of 
the beiok under review, represents the direc
t ion' which the organizers hoped use-wear 
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analysis would take. The volume contains a 
wide variety of interesting papers which illus
trate the method's potential for appreiaching 
topics of wider sodo-cultural interest. 

By their nature, conference proceedings 
can often result in a disparate collection of 
papers which lack coherence as a volume. In 
general this one has avoided this pitfall, al
though greater focus could have been 
achieved if the symposium's organizers had 
been more visible in the published results. 
This could have been achieved in an introduc
tion, in which the organizers presented the 
background to the symposium and what they 
hoped it would accomplish, and a short epi-
logue containing an evaluation as to how well 
the symposium mel its stated goals and point-
ing out the most important results tei come 
out of the symposium. The final paper, about 
cleaning procedures, is out of place here and 
does not conform to the theme of the sympo
sium. Apart from this, the book shows a logi
cal structure and praisewenthy editing. 

Tlie Interpretative Possibilities of Microwear Stud
ies has twei main parts: Part One with papers 
concemed with theoretical considerations of 
cultural interpretations of microwear data, 
and Part Twei containing various case studies 
illustrating different applications of the meth
od. This is a somewhat arbitrary division, how
ever, since even the theoretical papers include 
a section using concrete archaeological data 
to illustrate the ideas they present. 

The 17 papers in the veilume cover a broad 
spectrum both geographically and temporally 
and give a good overview of the interpretative 
possibilities of microwear studies as of 1989 
when the conference toeik place. A thorough 
review of each of the papers contained in this 
volume would require- more space than I have 
at my disposal. Instead I will use a more selec-
tive approach and choose examples lo illus
trate the thrust of the book and its strengths 
and weaknesses. 

In the very first paper, "The Limitations 
and Applications of Use Wear Analysis", Rog
er Grace draws up guiddines for microwear 
research and buries the hatchet on a conflict 
between high power and low power edge-wear 

analysis. While the three-tiered hierarchy of 
analysis he delineates is certainly no surprise 
to edge-wear analysis, it is a useful way to 
organize research and should aid the archaeo
logist who is uncertain about what edge-wear 
research entails in planning her/his research 
strategy. It also indicates that the relationship 
between high power and low power microsco-
py is one of complementariness, not conflict. 
In this light Odelfs polemic laler in the beiok 
seems unwarranted. 

One of the art ides with the most substance 
is Knutssenfs. He attempts to illustrate ways 
eif giving cultural meaning to the observed 
microwear pattern. The empirital basis of the 
ar t ide is 500 quartz artifacts from Bjurselet 
in northern Sweden. Relying heavily on 
Se hiffer's ideas about site formation processes 
{Behavioural Archaeology 1976) Knutsson 
weaves an interesting and provocative chain 
of inference around such questions as distin-
guishing between activity areas and dumping 
areas, measuring the difference between ex
tractive and base camps, identifying curation 
and retooling, and distinguishing between 
contemporary intra-site variation and succes
sive occupation. The art ide is in short a 
well formulated discussion showing how 
microwear analysis can be used to answer 
highly relevant questions about site use, chro
nology, activity areas, and site duration. 

This last point is also addressed by Thors
berg^ ar t ide "The Meaning eif Microwear 
Data". Thorsberg's concern is with develop
ing a theoretical framework whieh allows us to 
assign meaning (in the broadest sense) to tool 
use. In an exerdse in middle range t hec ny, he 
points out that a holistic approach is impor
tant, since meaning is best given to micreiwear 
data within a context (p. 48). 

Part 2, which is about twice as long as Part 
1, presents case studies illustrating the inter
pretative possibilities of microwear studies. 
The section's broad geographical and tempo
ral spectrum illustrates the method's far-
reaching potential. The artides include mate
rial from Mesoamerica, Siberia, the American 
midwest, and northern and central Europé, 
while the time periods represented range 
from the Early Paleolithic to the ethnographie 
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present. The authors succeed in illustrating 
how microwear analysis can be used to ad-
dress questions of socio-cultural relevance 
and they avoid the pitfall of giving detailed 
discussions of methodology. Some even go 
too far in this direction perhaps. It is impor
tant that conclusions based on microwear 
analyses rest on a solid methodological basis. 
A few of the case studies reported fail to 
describe their metodology in sufficient detail 
to enable the reader to evaluate the reliability 
of the results. 

The two papers dealing with the Maya (Al-
denderfer and Sievert) use iconographic re
presentations in proposing hypotheses about 
stone toeil use. Aldenderfer suggests that high 
power microwear analysis can be used for ad-
dressing problems such as the rise of craft 
specialization, the relationship between pro
duction and consumption of lithic materials, 
and the role of lithic materials in iion-func-
tional contexts. These questions can in turn 
be related to questions of broader anthropo
logical interest involving other aspects of ma
terial culture and culture process, especially 
in complex societies (p. 54). 

Aldenderfer introduces a theme which is 
more or less explicit throughout the following 
papers. This is design theory, which posits 
that tools are designed to solve problems, and 
that design itself is affected by competing pri-
orities of production and constraints on the 
process and context of production. The set of 
design criteria for stone tool use postulated by 
Aldenderfer is applicable to any analysis 
which addresses questions of practical vs. sei-
eial "use" . Design theory enables us to analyse 
sieine tool use according tei criteria such as: 
reliability, maintenance, longevity, specializa
tion of morphology of working edge/bit , and 
precision. The ability to do so means in turn 
that we can address questions pertaining to 
aspects of tool niorphology and use which we 
cannot account feir by these criteria but which 
instead may pertain to an object's place in a 
social system. Hayden's paper "The Right 
Rub: Hide Working in High Ranking House
holds" is an excellent illustration of how the 
application of such an approach can lead to 
greater understanding of the social a.s well as 

the practical uses of stone tools. Hayden uses 
ethnographie reports about hide working to 
establish the practical aspects of the prepara-
tion and use of skin clothing among tradition
al peoples of British Columbia, and he found 
that the degree of hide preparalion for mak
ing skin doth ing can vary substantially, and 
that the production of what he terms stage 3 
hides involved so much time that this consti
tuted an extravagant luxury which would only 
be practical for those with a great deal of 
economic or social leverage (p. 95). Hayden's 
paper illustrates the exciting possiblities of 
microwear research for answering socio-cul-
tural questions. By situating hide working tool 
morphology, use wear and residues in the 
overall social and economic strategies of pre
historic and historie people, he shows how it is 
possible to explain why tool formation pro
cesses differed from place to place and from 
time tei time (p. 101). 

Another paper of methodological interest is 
Annelou van Gijn's "Functional Differenti
ation of Late Neolithie Settlements in the 
Dutch Ceiastal Area". Van Gijn tries lo show 
how microwear data can be used tei determine 
the degree of permanency of settlement sites. 
Because of methodological problems with 
microwear analysis, she was not able to resolve 
this question solely on the basis of microwear 
data. However when she combined these re
sults with analyses of the use of exotic raw 
material, cconomizing behavior with flint, and 
find distributions at the two sites studied, she 
could establish that one of the sites represent
ed recurrent visits for exploiting specific re
sources, while the other was a sedentary agri
cultural community. 

Yerkes addresses a similar problem in a 
study of material from Hopewell societies in 
Ohio. Yerkes' aim here was to determine if 
the Murphy site was a domestie site or a spe
cialist workshop. A high resolution microwear 
study enabled Yerkes to condude that all 
classes of tools at the Murphy site were used 
for a variety of tasks. Yerkes condudes that 
only after it is peissible tei separate domestie 
tools from the implements used in the pro
duction of craft goods or ccremonial items 
will it be possible tei turn to the questiein as to 
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whether craft production and distribution 
centers existed in the Hopewell (p. 174). 

In "Postdassic Maya Ritual Behavior: 
Microwear Analysis of Stone Tools from Ccre
monial Cemtexts", April Sievert presents pre
liminary results of an analysis of wear traces 
on tools used in a ritual context. Like Alden
derfer, she has the advantage of having picto
rial representations which can yield informa
tion abeiut the ritual use of the tools she is 
studying by microwear analysis. Sievert ana-
lyzes an assemblage from a large well, the 
Sacred Cenote, into which the Peistdassic 
Maya threw offerings. In my opinion one of 
the most interesting aspects of this paper is 
her analysis of organic residucs, induding 
bleiod, which are present on some of the stone 
objects from the cenote. Flint tools from wet 
area hoards in Seandinavia come to mind as a 
population which has the potential to yield a 
great deal of valuable information if such ob
jects were subjected to a similar analysis. An
other observation Sievert makes is the strong 
association between ritual tools, blood and 
burning (p. 155). Here again there are impli
cations for Scandinavian research, since there 
are indications that burning may also be an 
element of ritual behavior at least in the south 
Scandinavian stone age context. 

Three of the papers (Beyries, Kazarjan and 
Nuzlmyi) have their empirical base in Paleo-
lithic collections. Beyries, dealing with the 
Early and Middle Paleolithic, faces the prob
lem that the users eif the tools under study are 
not closely related to modern people, phys-
ically or psychologieally. This means that sev
eral parameters are impossible lo control in 
experiments. The effects of post depeisitional 
surface modifikation are likely to be most dev-
astating for microwear analysis on objects 
from such remote periods as these, as Beyries 
points emi (p. 74). Contrary to expectations 
however, there appears to be better preserva
tion of microwear traces on tools from open 
air sites than ou tools from caves and rock 
shelters (p. 75). The aim of Kazarjan's paper is 
lo use dala on tool function to identify ethno-
cultural differences. Kazarjan proposes thal 
wood-working should cai i y a great deal of 
"ethnic message" (p. 104). Based on 

microwear analysis he condudes that two dif
ferent wood-working traditions can be seen at 
the two Memsterian sites he studied. After 
rejecting functional, natural, utilitarian anel 
industrial explanatiems for this difference, Ka
zarjan condudes that the difference is due to 
the "diverse ethno-sodal organization of an
cient communities" (p. 110). The third paper 
(Nuzhnvi) examines projectile damage on Up
per Paleolithic microliths from the Ukraine. 
This paper content råtes on macrowear and 
breakage, rather than microwear and polish. 
Together with the paper by A. Fischer et al. in 
the foumal of Danish Archaeology 1984 this 
paper provides useful criteria for determining 
the causes of projectile point damage. One 
interesting condusion with implications for 
Scandinavian collections is that transverse 
arrowheads were especially suitable for hunt
ing in closed förest terrain (p. 123). 

Although he touches it in humenous terms 
io soften its impact, OdelTs paper seeks to fan 
lhe flames on an argument which has largely 
died out, viz. competition between low power 
and high power microscopy in edge-wear re
search. The volume under review illustrates 
that choice of methods in edge-wear analysis is 
not perceived a.s an either/eir situatiem. Rath
er, microwear analysis make an infonned 
choice of methods, depending em factors such 
a.s what questions are being asked, the physical 
state of the lithic collections, time and person-
nel resources, etc. The analysis Odell uses to 
prove his point is, however, good science. 
Like van Gijn he employs an edge-wear analy
sis of tools and debitage to ascertain whether 
two temporally different occupations in the 
Lower Illinois Valley were the same kind of 
occupation or whether they were organized 
differently. Edge-wear analysis enabled Oeldl 
to condude that the Upper Horizon was a 
residential site, with tools used for cutting 
bard material and graving and sheiwing more 
lool maintenance. The Lower Heirizon was a 
small extraction camp with a high frequency 
of simple food preparalion implements. How
ever it lacked evidence for lool maintenance 
and percussive anel abrasive activities. Odell 
says that the functional analysis supports all 
ilu- olher analyses carried mn ou ihc-sc- collec-
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dons and adds a dimension not attainable 
through other data sets (p. 130). 

The papers by Otte et al., Winiarska-Kaba-
ciriska and Volkov are apparently brief ac
counts of ongoing research. They serve to 
show additional ways in which microwear 
analysis can be used to address questions of a 
socio-cultural nature, but are too brief to pro
vide any more substantial information. Rev
elations such as that the majority of end-
scrapers had been used for cleaning and tan-
ning hides and that burins were mainly used 
for drilling and boring holes (pp. 159 ff.) are 
not destined to convince non-bdievers that 
microwear analysis is worth the expense in
volved! Volkov's paper is one of the few exam
ples available in which non-cryptocrystalline 
raw material is subjected to edge-wear analy
sis. A serious methodoleigical criticism which 
can be levdled against his ar t ide is that he 
tested only one possible use for these "axes". 
He is justified in conduding that the tools 
could have been used as icepicks. However 
such a limited experimental program does not 
enable him to say that this was the only use to 
which they could have been put. Since the 
traceological method can be said to have been 
devdeiped in the USSR it is gratifying tei see 
that three Russian colleagues {viz. Kazarjan, 
Nuzlmyi and Volkov) were able to participate 
in the volume. 

The final paper does not fit in with the 
volume's theme and should not have been 
included here. Borras' ar t ide deals with prac
tical problems involved in preparing tools feu 
edge-wear analysis, and it does not provide 
any further insight into the interpretative pos
sibilities eif micreiwear studies. 

The Interpretative Possibilities of Microwear 
Studies is well-edited and the illustrations are 
clear and informative. While the editors and 
authors are to be congratulated for making 
the effort lo publish in English, some of the 
papers do suffer from a lack of darity due to 
linquistic difficulties encountered by non-
native English speakers. The book should be 
of interest to scholars wishing to see what 
kinds of questions microwear analysis can now 
be used to answer, and in particular to those 
who practice microwear analysis, of course. I 

think The Interpretative Possibilities of 
Microwear Studies shows that micreiwear stud
ies have come of age and are ready to take 
their plate as a productive method in the ar
chaeological study of past human behavior. 
However as Welinder noted in his review of 
the conference future work needs to focus on 
developing a theory which allows us to bridge 
the gap between damage em lithic artifacts and 
process; a theory of behavioral archaeology 
for artifacts. 

Deborah Olausson 
Institute of Archaeology 

Krafts torg 1 
S-223 50 Lund 

Per Ole Schovsbo, Oldtidens vogne i Norden. 
Arkeologiske uiider.s0gel.ser afmo.se- og iordfundne 
vogndele af tro- fra neolitikum til ovldre middelal-
der. - Bangsbomuseet, Frederikshavn 1987. 
296 s., ill. ISBN 87-88522-85-7. 

Den förre timmermansläiiingen, sedan arkeo
logen, Per Ole Schovsbo har med detta verk 
givit ett viktigt bidrag till teknikens historia. 
Särskilt två områden får en utförlig behand
ling: landtiansporten och träbearbetningen. 

Han använder en metod i flera steg. 1) Med 
en mycket detaljerad redovisning av formrike
domen tidsbestäms olika huvudformer av 
hjul, nav, axlar, etc. 2) Därefter parallellställs 
dessa tidsserier för att se vilka typer av nav, 
hjul, etc. som kan paras ihop. 3) Den således 
delvis rekonstruerade vagnen byggs upp i full 
skala och prövas. Ett huvudmål med detta 
experiment är att försöka förstå hur delar som 
inte återfunnits i det arkeologiska materialet 
kan ha sett ut. Ett annat mål är att testa funk
tionalitet och effektivitet. 

Schovsbo har en klar blick för den experi
mentella arkeologins svagheter. Den ger oss 
inte bättre svar än det sätt på vilket försöket 
genomförts, och är således endast en del av 
den vetenskapliga diskussionen. Den är inte 
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någeit undermedel till kunskap. Författaren 
beklagar också att de vagnar som rekemstru-
erats (i huvudsak åren 1983—84) inte hunnit 
utsättas fcir långvarigt slitage. 

Steg ett i undersökningen består av en ge
nomgång av det danska materialet i magasin, 
och av det europeiska materialet enligt littera
tur. Schovsbo upprättar mycket detaljerade 
typologier. Han har också en olycklig fallen
het för att döpa sina typer till A l , Bl , osv. och 
sedan bara hänvisa till dem enligt koden. Det
ta gör texten bitvis svårläst. Den normale läsa
ren måste ideligen slå upp för att kontrollera 
om Bl-ekerhjulet hade fyra eller sex hjul-löt, 
osv. Att då och då upprepa vad beteckningar
na betyder hade varit en vänlighet mot läsa
ren. Typologierna är långt drivna med en rad 
undergrupper och små differenser. Det sätt 
författaren arbetar på är den enda framkomli
ga vägen, men han kunde lagt ned mer möda 
på framställningsformen. 

Boken inleds med en genomgång av tidiga
re forskning, därefter kommer de nyss nämn
da typologiska undersökningarna. Först mot 
slutet av boken sammanfattas dessa till att be
skriva olika huvudtyper av vagnar. Han beskri
ver sina rekonstiuktieiner, med noggrant an
givande av vad de bygger på. Han daterar 
dessa de viktigaste fordonstyperna. (De åter
ges i vidstående illustrationer.) En kärra är 
alltid tvåhjulig, en vagn fyrhjulig. Jag anger 
nedan endast huvudlag i förändringen. De 
vanligaste svenska termerna anges efter Tage 
Långström, Svenska fordomtermer (Göteborg 
1955) - ett viktigt verk, som för övrigt saknas i 
Schovsbos litteraturlista. (Jag har valt den 
centrala beteckningen, de dialektala benäm
ningarna skiftar givetvis avsevärt.) 

Tvåhjulig kärra, med skivhjul. Den består av 
en »vognstang», med naturvuxen klyka på vil
ken korgen vilar och axeln är fäst. Stångens 
främre del är dragstången vid vilken två oxar 
är förspända med horn-ok. Lastförmågan är 
ca 300 kg. Denna, den äldsta typen av hjul
don, är förhärskande från ca år 3000 till mit
ten av första årtusendet före vår tideräknings 
beii jan. Under denna period av mer än tvåtu
sen år införs endast mindre förändringar. 
Schovsbo kallar denna kärra »Klosterlund-ty-
pen». 

»Falsk- fyrhjulig vagn, som i princip består 
av två sammansatta kärror. Dess huvudkon
struktion är två »vognstaenger» med klykor, 
genom vilka axlarna går. Vagnskorgen vilar på 
den bakre. Den är förspänd med oxar, som 
kan ha nae k-ok (eller horn-ok). Den har trede
lade skivhjul med nav. Dess lastförmåga är 
300-400 kg. Den »falska» fyrhjuliga vagnen 
införs kanske redan under yngre bronsålder, 
men med säkerhet århundradena före vår ti
deräknings början. Typen har sannolikt be
gränsad utbredning. Schovsbo kallar denna 
typ »Rappendam-typen». 

Tidig vagn med ekerhjul. Detta är den första 
äkta fyrhjuliga vagnen, där axlarna samman
hålls av en »langvogn» (motsvarande svenska 
term är skäftstång), vars bakre del är en klyka 
fäst på två ställen i bakaxeln. (Denna klyka 
kallas på danska »tveje», på svenska ljuga, och 
var ursprungligen själwuxen.) Hjulen har 
ekrar, och hjulringen är uppdelad i fyra delar 
- fyra lötar (på danska »fädgar»). För atl främ
re axeln skall kunna svänga gär en tapp från 
axeln upp till en vridbar »kaeppstok» {ledbanke 
eller vändhanke på svenska), på vilken korgen 
vilar. Lastförmåga som den föregående. För
spänd av häst, med ok. Typen dyker upp och 
slår igenom ca 200—400 e. Kr. och är belagd 
från denna tid i ett stort område från Skott
land i väster över till Holland och Nordtysk
land upp till Danmark. Schovsbo kallar denna 
vagn »Tranba?r-typen». 

Vikingatida vagn med ekerhjul. Denna mera 
utvecklade fyrhjuliga vagn har en »langvogn» 
(skäftstång) med kluven, inte själwuxen, bakre 
»tveje» (tjugo). Hjulen har som regel sex lötar, 
och därmed 12 ekrar. På denna vagn har 
»kaeppstoken» snedställda sidostöd (»ka^pper» 
på danska, stakar på svenska), som håller den 
losi ilagda vagnkorgen. Vagnens lastförmåga 
är 500 kg eller mer. Typen dyker upp under 
800- och 900-talen. Den kallas av Schovsbo 
»Astrup-Jdling-typen». 

Under medeltiden fortsätter utvecklingen 
av vagnen, och man kan göra vagnar med en 
lastförmåga på omkring ett ton under 
1 100-1200-talet, men då har det också upp
stått en klyvning mellan den vanliga ar
betsvagnen i lantbruket som inte förändrats 
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särskilt mycket sedan järnåldern och vagnar 
som kan lasta mycket eich används fcir långvä
ga transporter i handel. Man får under medel
tiden också snedställda hjul med inåtsvängda 
ekrar, ekrar med »styrt» (stört! på svenska), vil
ket gör det möjligt att köra med bred vagns
korg på smal väg. 

En vikiig anmärkning är att om hjulen görs 
bredare förbättras bäregenskaperna, men 
kraftförbrukningen ökar. Under skivhjulens 
tid är detta en närmast olösbar motsättning. 
Med ekerhjulens införande ökas både härför-
niågan och terrängegenskaperna. Därefter 
finns en tendens till ökad hjulbredd för att 
öka bäi förmågan. 

Vad som utkristalliserar sig är tre centrala 
perioder: A) kärrans införande omkring 
3000-2500 f. Kr.; B) omvandlingen århundra
dena kring vår tideräknings början då först 
den mindre betydande »falska» fyrhjuls-
vagnen, därefter den tidiga fyrhjulsv agnen 
med ekrar, införs; C) århundradena omkring 
år 1000 e. Kr. då den fyrhjuliga vagnen får allt 
si eine lastförmåga. 

Utvecklingen sker språngvis, men det finns 
också en påfallande konstans över långa peri
oder i huvudformerna trots den rika typolo
gin i detaljer. 

Schovsbo gör också en sammanställning av 
vägbyggandets utveckling. De äldsta vägarna 
är enkla limningar med risknippen, ibland 
gi övre grenar. Dessa dyker upp samtidigt som 
de första kärrorna. Därefter sker ingen egent
lig utveckling, några stenlagda vägar införs 
inte i Nordeuropa (med obetydliga undantag). 
Under århundradena före vår tideräknings 
början görs vissa förbättringar (vägar med 
plank), men inte därefter. Den riktiga fyrhjul
iga vagnen förspänd med häst är mera ter
ränggående än den tidigare, del var då tran-
sportdonct och inte vägen senn förbättrades. 
Nästa språng i utvecklingen, vikingatid/tidig 
medeltid, är förknippat med betydande inves
teringar 1 vägbyggande. Den större lastförmå
gan vid denna tid är således också beroende av 
de bättre vägarna, samt även av den förbätt
rade anspäniiingen. Häsioket börjar ersättas 
av selar. 

En annan mycket viktig koppling görs mel
lan iräie-knologins utveckling och de olika ty

perna av transportdon. Här gör författaren 
flera centrala påpekanden, ett av de viktigaste-
och originellaste är att han skiljer mellan våt 
och tun träbearbetning. I den förstnämnda ar
betar man i vått, och därmed mera lättbe.u be
tat, trä. Enligt Schovsbo kan man med flint-
leknologi endast använda våt träbearbetning 
for s t one konstruktioner. Bronsredskap kan i 
viss mån användas for torr träbearbetning 
men först järnet gör denna möjlig i stor skala. 
Detta innebär att helt andra processer brukats 
tidigare. Träet har förvarats blötlagt, och 
mycket av bearbetningen skedde i närheten av 
åar, sjöar och myrar (detta är eickså förkla
ringen till många av ele halv fabrikat av trä som 
arkeologer finner i våtområden). Förvaringsti
den var ofta lång, fcir att spänningarna i träet 
skulle försvinna. Trois att det med järntekno-
login blev möjligt att övergå till en bearbet
ning av torrt trä höll man i Norden fast vid 
den våta bearbetningen under hela järn
åldern. Först omkring år 1000, dä träbearbet
ningen i alh högre grad specialiseras, vinner 
den t o n a tekniken terräng. 

Också andra delar av processen har varit 
beroende av den våta metoden. Man har före
dragit lätta träsorter med god formhållbarhet 
vid torkning. Fällningstidpunkten hade ingen 
betydelse, virket förvarades lagrat under vat
ten tills det behövdes. Det är ganska spännan
de perspektiv som öppnar sig i vår förståelse 
av de första årtusendenas materiella kult ur. 

Schovsbo har också en nyttig sammanfatt
ning av yxans funktionella utveckling. Litet 
irriterande är att han i sin litteraturlista glömt 
bort P. O. Nielsens viktiga arbeten, som han 
dock hänvisar till i noterna (med Nielsen 1979 
avses hans uppsats i Aarl)0ger 1977, eich med 
Nielsen 1981 hans bok Stenalderen: Bonde
stenålder). I övrigt är formalia i avhandlingen 
a\ god standard. 

Den tunnackiga yxan karakteriseras främst 
av en annan skaftning än den tjocknackiga. 
Den förstnämnda har skaftning min över, 
yxan iii infogad i ett häl i skallet. Den sist
nämnda har istället skaftning i bakändan, (lik
nande de senare dominerande holkyxoma a\ 
bions och järn - men holken fanns i skaftet 
istället for i yxan). Della medförde flera för-
ele-lar. I luggen kunde bli djupare och mera 
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arbetsbespaiande, risken för skaft bron var 
inte lika stent. Denna förändring kommer un
der århundradena före åt 3000 f. Kr. Samti
digt blir formerna mer differentierade, främst 
geneim att en särskild form av tväryxa utveck
las, med skålformat eggparti. Detla var en 
viktig förutsättning fcir tillverkning av mera 
komplicerade trädetaljer, som exempelvis 
skivhjul till kärror. 

Införandet av brons innebar vissa fördelar, 
framfor allt genom att redskapssortimentet 
kunde ytterligare diversifieras. Det egentliga 
språnget kom dock först med romersk järnål
der med införandet av en rik verktygsflora av 
provinsialromersk typ, exempelvis skedborren 
som fcir första gången möjliggör bonande t av
runda hål. Vid denna tid kommer eickså de 
första yxorna med skafthål. 

Nästa språng i yxans historia kommer under 
vikingatid och tidig medeltid då olika yxfor-
mer utvecklas. Aven om dei finns mycket kvar 
att klarlägga rörande yxans utveckling fram
träder samma huvudmönster som i kärrans 
och vagnens utveckling (delvis beroende på ett 
funktionellt samband mellan dessa föremil). 
De stora sprången kommer århundradena 
omkring 3000 f.Kr., århundradena omkring 
vår tideräknings början och omkring år 1000 
e. Kr. 

I en kortfattat slutavsnitt ställer Schovsbo 
sina resultat emot den samhälleliga utveck
lingen. Kärrans första införande ser Schovsbo 
som en del av jordbrukets fasta etablering. 
Kärran har använts till transport av lantbruks
produkter. De tyngre- fordon som införs om
kring Kristi födelse var också ägnade att köra 
gödsel och köra hem stora mängder foder 
över längre avstånd, något som hör samman 
med den fastare bosättning och ställning av 
boskapen som vinner insteg vid denna tid. 
Vikingatidens förändring slutligen hor sam
man med en expanderande långdistanshandel 
till lands, med stadsväsendets etablering. 

Det avslutande avsnittet kunde ha byggts ut. 
Komplexa tekniska och samhälleliga system 
kan anas bakom framställningen. Men det är 
knappast någein tung kritik att detta avsnitt iii 
korthugget. Schovsbo har gjort det massiva 
grundarbetet, eich forst från detta kan man gå 
vidare. 

I arbetet med denna recension har jag haft 
inspirerande samtal med framlidne Gösta 
Berg. 

Janken Myrdal 
Västerlånggatan 31 
S-l 11 29 Steickholin 

Birgit Sawyer, Kvinnor och familj i det forn- och 
medeltida Skandinavien. Viktoria Bokförlag, 
Skara 1992. 113 s. ISBN-91-86708-14-7. Pris 
ca kr 90 

Först en varning: Birgit Sawyers bok handlar 
inte om forntiden. Läsaren får vara uppmärk
sam för att finna stoff äldre än 1000-talet. 
Den är däremot en lättsam och underhållande 
text om medeltiden. Redan omslaget med en 
rödkindad kvinna i röd klänning med ett röd-
kinelat barn i blå kolt vid handen och en röd-
nälibad kråka vid fötterna på en grön äng med 
en betande ko och en runsten vid horisonten 
mot en sol-, måne- och stjämklädd ljusblå 
himmel försätter läsaren på gott humör - om 
läsaren inte föredrar att fundera över den i 
Marianne Strands omslagsbild invävda medel
tida världsbilden. 

Boken består av fyra från varandra tämligen 
fristående essayer med föga tyngande noter 
och med en gemensam referenslista. De fyra 
essayernas titlar är: (1) Kvinnohistoriska studi
er i nordisk medeltid; källor och metodpro
blem, (2) Familjen och arvet, (3) Kvinnor i dikt 
och verklighet, och (4) Förändringar i kvin
nors ställning - en jämförelse mellan Skandi
navien och övriga Västeuropa. 

Den första essayen är en tankeväckande kri
tisk genomgång av källvärdet hos de olika 
källgi upper, som är aktuella för studiet av 
äldre medeltid. Tyngdpunkien ligger på de 
skrifthistoriska källorna. Lika intressant senn 
genomgången av dem är för novisen, lika ba
nal är den korta beskrivningen av de arkeolo
giska källorna: "Arkeologiska undersökningar 
kan ge kunskap om sådant som skriftliga 
källor tiger eller endast talar lite om, t. ex. 
teknologi, diet, hälsotillstånd, livslängd, bo
stads- och levnadsstandard." Detta är ju inte 
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hela sanningen. Av de många forskare med 
institutions- och traditionsbakgrund i arkeolo
gi, som på sistone har försökt att förstå köns
roller och samhälle under yngsta järnålder 
och äldsta medeltid, är det enbart Oddmunn 
Farbregd, som är representerad i Birgit Saw
yers referenslista. Detta gäller emellertid inte 
bara arkeologi. Boken är skriven utifrån en 
tämligen snäv institutionaliserad skrift-
historieforsknings synvinkel. Till exempel sak
nas i diskussionen av ättesamhället David 
Gaunt bland noternas namn, och detsamma 
gäller Kirsten Hastrup i diskussionen av saga-
lidens samhälle på Island. 

Vad Birgit Sawyer gör i den första inledan
de essayen är, att försöka besvara sin egen 
inledande fråga: " H u r kan vi nå kunskap om 
de skandinaviska kvinnornas ställning och vill
kor, om familj och släktskap, arv och ägande 
under vikingatid och medeltid?" I de tre föl
jande essayerna försöker hon sammanfatta 
den kunskap, som de problematiska källorna 
kan ge. Störst vikl lägger hon vid runinskrif
terna, som väsentligen är från 1000-talet, och 
vid lagtexterna, om vilka hon anser att de har 
föga att säga om förhållanden före 1200-talet 
eller att del åtminstone ät kontroversiellt, att 
peka på vad som i de sent nedtecknade lagar
na skulle kunna vara äldre rättstradition. Där
till framhåller Birgit Sawyer som något själv
klart, att del först mot slutet av medeltiden 
finns källor, som kan visa hur lagarna efterlev
des. De äldre lagarna måste uppfattas som 
norm, de är inte praxis. 

Av den totala mängden runstenar är 12,5% 
resta av en ensam kvinna, och 15% är resta av
en kvinna och en man tillsammans. Detta sum
merar Birgit Sawyer på så sätt, att i en fjärde
del av de runstensresande familjerna fanns 
ekonomiskt självständiga kvinnor. Hon fram
håller vidare, att dessa kvinnor ärvde egen
dom såsom individer, inte som medlemmar av 
släkter. Hon ger överraskande exempel på 
hur egendom kunde vandra mellan släkter ge
nom den kvinnliga arvsrätten, då änkeir ärvde 
sina barn och i sin tur lämnade arv till en man 
eller barn i ett andra äktenskap. 

Det är denna typ av kunskap, som Birgil 
Sawyer strävar efter att få fram ur källorna. 
Boken handlar mindre om kvinnors livsmöns

ter och mera om de rättsregler och i någon 
mån den rättspraxis, som reglerade deras liv. 
Boken är därmed en relativt inträngande ana
lys av några aspekter av en del medeltida kvin
nors liv, de kvinnor som hade att få och efter
lämna an- och vars liv var reglerat av allians-
och egendomspolitik. En något bredare skild
ring är i all sin korthet Ing-Marie Munktells 
inledande kapitel om "Forntidens och medel
tidens kvinnor" i Handbok i svensk kvinnohisto
ria (Stockholm 1987). 

En intressant tanke i Birgit Sawyers bok är, 
att i praktiken många kvinnor som änkor fick 
en ekonomiskt stark och självständig ställning. 
Detta skulle ha blivit vanligare under loppet 
av perioden, på grund av att kvinnornas me
dellivslängd ökade mer än männens. Underla
get för tanken är pmblematiskt, och den skul
le i vilket fall som helst endast gälla ett begrän
sat antal kvinnor. 

En klassisk fråga, som Birgit Sawyer ger 
mycket uppmärksamhet, är den om huruvida 
kvinnans ställning försämrades genom landets 
kristnande. En vanlig uppfattning är, att så 
var fallet. Birgit Sawyer vrider och vänder på 
frågan genom bokens samtliga fyra kapitel 
och visar, att ett entydigt svar finns inte. I 
vissa avseenden förändrades kvinnorollen till 
det sämre, och i andra till det bättre. Samma 
komplexa svar ger för övrigt Lilian Portefaix i 
en essay, som försöker svara på samma fråga 
avseende de första kristna samhällena i Mel
lersta Östern (artikeln "Vart tog kvinnorna i 
Nya Testamentet vägen?" i Föreningen för 
kvinnliga forskare och kvinnoforsknings kan
ske svåröverkomliga jubileumshäfte, Uppsala 
universitet 1991). 

Birgit Sawyers beik kommer i framliden att 
ingå i våra föreställningar om den äldre me
deltiden, hennes idéer kommer att inspirera 
till många ytterligare idéer, och många medel-
tidsstudenter kommer att med behållning läsa 
hennes introduktion till de skrifthistoriska käl
lonia om den äldre medeltiden. 

Det enda, som är att beklaga, är att boken 
saknar bilder. 

Stig Welinder 
Institutionen fcir arkeologi 

Gustavianum 
S-75310 Uppsala 
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Berit V. Eriksen, Change and Continuity in a 
Prehistoric Hunter-Gatherer Society: a sludy of 
cultural adaplnlion in lote glacial—early postgla
cial southweslem Germany. Archaeologica Ve-
natoria 12. 232 s. Tubingen 1991. ISBN 3-
921618-9. 

Change and Continuity är Berit V. Eriksens 
doktorsavhandling framlagd i Århus 1989 och 
nu tryckt i obetydligt förändrad form i Tii-
liingen. 

Både att muntligen opponera på och i tryck 
recensera en avhandling är ansvarsfullt. Det 
är mera åhörarna vid disputationen och läsar
na av recensionen och mindre de insiktsfulla 
läsarna av avhandlingen själv, som genom 
skvaller och ryktesspridning ger eu avhandling 
och dess författare deras anseende hos den 
arkeologiska publiken. Förhoppningsvis ger 
den traditionella akademiska disputationsfor
men avhandlingsförfattaren en ärlig möjlighet 
att framföra sin version, och avsikten är den
samma med Fornvännens debattavdelning. 

Meningen med denna inledning är inte att 
linda in cn alldeles särskilt elak recension utan 
att varna läsaren. 

Det är en berättigad fråga, vem som be
stämmer vilka böcker som skall recenseras och 
vem som skall göra det. Är det tidskriftsredak
törerna, recensenterna eller rent av författar
na? I det föreliggande fallet liek Fomvännens 
redaktion sig tillsänd Berit V. Eriksens bok 
med en bifogad förfrågan, <un ime- just jag 
kunde recensera den. Jag skall inte reflektera 
över vad det kan tänkas berei på, och jag har 
inte heller frågat. Recensionsläsaren är emel
lertid varnad inför den fortsatta läsningen av-
vad jag kommit att tänka på under min julläs
ning av Change und Continuity. 

Boken handlar om seupaleoliiic um och ti-
digmesoliticum i Schwabische Alb. Området 
blev välkänt genom Wolfgang Tautes och Mi
chel Jochims arbeten under 1970-talet. Områ
det ligger väsentligen utanför den senaste 
nedisningens gräns eich är präglat av erosion 
och ackumulation på ett sätt, som i hög grad 
har försvårat upptäckten av senpaleolitiska 
och mesolitiska fyndplatser. Emellertid finns 
rikligen grottor och halvgrottor. Boken blir 
således en bok om fynd och fyndmiljöer i och i 
anslutning till sådana platser. 

Som så ofta utanför nedisningsgränsen är 
också pollenanalyser och andra paleoekologi
ska data för rekonstruktionen av den med de 
arkeeilogiska fynden samtida miljön knapp
händiga. Berit V. Eriksen tvingas basera sitt 
arbete på site catchment analys, simulerad ve
getation och informationsfattiga, källkritiskt 
knepiga bensamlingar. Detta kan göras skarp
sinnigt, och görs också så i boken, även om 
Berit V. Eriksen inte driver sitt modellbygge 
lika långt som på sin tid Michel Jochim gjorde 
i samma område. 

Huvudtanken är att studera sammanhanget 
mellan kulturförändring, miljöanpassning och 
miljöförändring. Med de data, som är till
gängliga, finner Berit V. Eriksen, att detta får 
göras som en studie av bosättningsmönster 
och resursutnyttjande. Föremålstyper, före-
målskombinationer, fyndsammanhang, si ilar 
och ritualer spelar en måttlig roll i boken. 
Begreppet kulturförändring, eller helt enkelt 
kultur, får därmed en tämligen ensidig och 
grund, starkt ekologibcmende betydelse. Be
rit V. Eriksen antyder också själv, att hennes 
resememang ibland tenderar att komina nära 
en ekologisk determinism. Hem strävar he
dervärt efter att undvika detta, men de sorters 
data, som hon väljer att arbeta med, genere
rar automatiskt svårigheter. 

Berit V. Eriksen vill inte gå så långt som att 
försöka konstruera prediktiva modeller lin 
hur kultur och miljö i förändring fungerar 
tillsammans. Hon accepterar och motiverar 
dock ett systemanalytiski arbetssätt, varianten 
»adaptive dynamics». 

I fokus står gränsen mellan paleoliticum 
och mesoliticum. Den dras numera - av de 
flesta - vid gränsen mellan Weichsdian och 
Holocen, 10 000 BP. Change and Continuity 
vill ifrågasätta det förnuftiga i atl dra gränsen 
mellan två av huvudboxarna i det thomsenska 
anegodset vid en miljöhistoriskl betingad 
gräns. Vad hände egentligen vid denna gräns? 
Boken är eickså skeptisk till den lådande defi
nitions- och tenninologilorbisiringen kring 
gränsdragningen. Varför finns ingen interna
tionell överenskommelse, som alla följer? Bo
ken följer emellertid inte själv de överenskom
melser, som faktiskt finns och i stor utsträck
ning följs inom internationell kvartärgeologi, 
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med avseende på biostratigrafi och kronostra-
tigrafi. Det är lätt att sitta i glashus, det gör vi 
alla emellanåt. 

Berit V. Eriksen arbetar således vad avser 
val av frågeir, utgångspunkter och metoder, 
även hennes arkeologiska hantverks korologi
ska och kvantitativa metoder, i en gedigen 
New Archaeology-tradition. Detta är karaktä
ristiskt för europeisk mesoiiticumförskning i 
stort. Man ägnar sig mera åt att finslipa 70-
talels forskning än åt atl möta 80-talets utma
ningar. De senaste europeiska mesolilicum-
kongresserna (Edinburgh 1985, Leuwen 1990) 
har i detta avseende närmast varit bekläm
mande. 

Inspirerad av Meg Conkey deklarerar Berit 
V. Eriksen sin inställning, att miljöföränd
ringar leder till kulturförändring, men på ett 
icke-förutsebart sätt. Hon tvingas dock av till
gängliga data, vilket också ärligen redovisas, 
reducera begreppet kultur, eller i varje fall 
det hon kan studera, lill kulturekologi och 
kanske också, vilket diskuteras mindre i bo
ken, till funklionalism (s. 84-85): 

In comparative analyses conipensalion musl be 
made for these facts partly by recognizing lhe dis-
tortion represented by the material and eoneenira-
ting <>n lhe- pari of il which appears most represen
tative (exploitation of caves and rock shelters) and 
partly by limiting invesligations to the subsyslems 
whieh are besl illustrated by lhe existing material 
(i.e. seltlemenl patterns and exploitation of resour
ces). 

Il is a precoiielilion here thal lhe exploitation of 
caves and rock shelters for clwellings had the same 
general function during the entire period in ques-
lion. 

Det är bokens källkritiska avsnitt, behändigt 
sammanvävt med en historik över den lokala 
forskningsaktiviteten, som är bokens intres
santaste del. 

Läsaren inbjuds att ta ställning lill det pro
blematiska förhållandet, att den inånga tusen 
år långa Gravettien-perioden endast är be
lagd i fyra av de många tillgängliga slratigrafi-
erna, och att från två av dessa kan stenbitar 
klistras samman. Ytteiiighc-isidéerna synes 
vara (s. 83), att Gravettien i sydvästra Tysk
land varade endast en säseing, respektive att 
endast under en kem del av perioden rådde 

miljöbetingelser, som har tillåtit att sediment 
finns bevarade intill idag. 

En liknande fyndlucka finns inom under
sökningsområdet 12 000-9 000 BP. Från des
sa tre årtusenden finns praktiskt taget inga 
fynd, och de som finns är informationsfattiga 
och kan knappast skiljas från äldre och yngre. 
Fcir det preboreala årtusendet (kreinostrati-
grafi!) har undersökningsområdet denna 
fyndfaitigdom gemensam med stora delar av 
Nordeuropa. De två första årtusendena är 
det tänkbart att förklara med erosion och so-
lifluktion under den kalla Yngre Dryas-pe-
rioden, men det är ingen nöjsam bortförkla-
ring. Det var under Allemd, som de vandran
de renhjordarna försvann från området. Lig
ger det en hund begraven i detta förhållande? 
Enligl Berit V. Eriksens rekonstruerade sen
paleolitiska varierade jaktstrategi skulle det 
inte göra det. 

Faktum kvarstår, att det är besvärligt att 
studera förändring under en 3 000 år lång 
period utan fynd. Fynden från tiden före och 
efter fyndluckan får därtill studeras som två 
block. Berit V. Eriksen inför ingen kronolo
gisk differentiering inom någotdera av dessa 
block och accepterar inte vad andra har haft 
att föreslå. 

Också den geografiska spridningen av 
fyndplatserna är problematisk, bortsett från 
an nästan alla är grottor och halvgrottor. De
ras användbarhet fcir studiet av förändring 
minskas drastiskt av att en majoritet av dem 
var i bruk både under senpaleoliticum och 
mesoliticum. Förändringar i resursutnyttjan
de kan således inte studeras genom all boplat
serna (»utlokaliseras till andra miljöer. I och 
för sig är naturligtvis detta intressant och krä
ver cn teilkning. 

Berit V. Eriksen tvingas alltså - av omstän
digheterna eller av sig själv - att arbeta med 
c-l t begränsat antal parametrar. Dessa strävar 
hon efter att kvantifiera och bearbeta med 
ibland kraftfulla statistiska metoder. Varje pa
rameter analyseras, ofta skarpsinnigt, var för 
sig: site location, site catchment, site dyna-
mie s (storlek och fyndmängd), subsistence, se-
asonality, raw material economy (mineral, 
bergarter), mobility and communication (säll
synta mineral, fossil, mollusker). Svagare är 
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dock hennes strävan att visa sammanhang och 
mönster för flera parametrar på en gång. Här 
sviker henne de strikta logiska och kvantita
tiva metoderna. Läsaren presenteras i stället 
en mera essayistisk text. Den fungerar den 
också, men den känns överraskande som ett 
stilbrott i den eljest mycket explicit i tabeller 
och grafiska framställningar presenterade ar
gumentationen. 

På den tiden, då jag höll på med mullivariat 
statistik, diskuterades att låta kooidinalerna 
(på lämpligt säti normaliserade) från en serie 
mullivaiiata analyser bli variablerna i en ny 
sammanfattande analys (förslagsvis en princi-
palkomponentanalys). Här torde föreligga ett 
fall, där tanken är värd att prövas. En första 
liten test kan läsaren giira genom att bygga en 
enkel krysstabell av bokens Table VI. 10, de 
senpaleolitiska fyndplatsernas föreslagna sä-
songsanvändning, och dess Figure VI. 16, 
samma boplatsers läge i olika sorters terräng. 
Berit V. Eriksen synes mig ha varit mindre 
energisk än möjligt i sina försök an göra 
sammanställningar av det slaget. 

Vad har då avhandlingens korta och konci
sa sammanfallande diskussion att säga om 
dess tema: förändring och fortsättning (s. 
171): 

There are- DO rcvolutionary changes iu the lubsis-
laiie e-ee onomic al basis anel lhe inesoliihie mode "I 
existence is, in all respeels, a direct eoniinii.uioii of 
that ol lhe- paleoliibic. 

Sammanfattningen finns för all del på 
s. 190-196, men denna formulering ger ef
fektivt Berit V. Eriksens syn på periodöver
gången. Läsaren får själv bedöma, om hennes 
uppfattning är en konsekvens av hennes till
gång till data, av hennes val av metoder för 
att vrida och vända på dessa, av hennes teore
tiska utgångspunkter, eller a\ ele- förhistoriska 
människornas uppförande. Något annat facit 
än läsarens bedömning finns inte. 

Berit V. Eriksen blir själv litet resignerad 
mot slutet av boken. I hur många artiklar eich 
monografier om stenåldern har läsaren sett 
en efteiiysning av ben- och hornartefakter 
och hur författaren ursäktar sin ofullkomlig
het med denna brist? Det här är en lill. Nya 
dala får man genom eget arbete efter att ha 

ställt adekvata frågor. Det gäller förstås inte 
artefakter av organiskt material, men labora
tiva analyser av vad som redan finns i museer
nas samlingar är inte heller illa, i det förelig
gande fallet till exempel en studie av före
komsten av »impact fiactures» på spetsarna 
från ett urval fyndplatser. 

Change and Continuity pekar på få skillnader 
mellan senpaleolilie um och mesoliticum, och 
likaså på få skillnader mellan den Senpaleoliti
ska miljön och den mesolitiska. Skillnaderna 
är skillnader i grad, inte i art eller struktur. 
Några undantag finns dock. Den senpaleoliti
ska miljön var mera varierad, den mesolitiska 
mera enhetlig. Renhjordarna försvann från 
område-i under loppel av den behandlade pe
rioden. Båge och pil introducerades, dock li
tet osäkert exakl när. »Aggregation camps» 
finns bara från senpaleoliticum. 

Finns det någol samband mellan dessa för
ändringar, eller är det intressantare att beto
na kontinuitet? Ytterst handlar frågan om vad 
kultur är. Då samlingsplatser för många män
niskor från ett större område saknas under 
mesoliticum, måsle- mänsklig samhandling 
(kommunikation, signalering av samhörighet 
och gränser, idéöverföring) ha fungerat gans
ka annorlunda än tidigare. Andra sociala 
strukturer, kanske också andra giftermåls-
mönster, bör ha byggts upp. Change und Con
tinuity har inte valt, kanske inte hall lillgång 
till möjligheter, atl diskutera den sortens frå
gor. 

Avslutningsvis citerar Berit V. Eriksen en 
snart hundraårig föregångare, som när han 
»die Fedei absctzte» beklagade sig över att 
han inte lyckats att ordna »das scheinbare 
Chaos ubersichtlich». När Berit V. Eriksen 
tryckte på den sista tangenten på sin PC, re
flekterade hon kanske över om den eftersökta 
ordningen var just kaos: oförutsebar men inte 
slumpvis ordning. 

Stig Welinder 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum 
S-753 10 Uppsala 
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Björn E. Berglund (ed.), The cultural landscape 
dm ing 6000 yeai m snuthem Sweden — lhe Ystad 
Project. Kcologie.il Bulletins 41 . 495pp . Co
penhagen 1991. ISBN 87-16-11049-8. Pris 
DKK 7 0 0 : - . 

Ystadprojektet, vars officiella namn samman
faller med första delen av bokens, konstituera
des för drygi tio år sedan. En översiktlig tabell 
i boken (Table 1.1:1) visar när projektet föd
des, planerades, startade, genomfördes och 
avslutades. Det synes vara ett av de få större 
mångdiciplinära projekten, som har avslutats 
med cn sammanfattande bok i närheten av 
den ursprungligen avsedda tidpunkten. 

Projektet finansierades av Riksbankens ju
bileumsfond, vars ledning ursprungligen tog 
initiativet till projektet. Arbetet har varil orga
niserat inom och förlagt till sex institutioner 
vid Lunds universitet: Institutionerna för 
kvartärgeologi, växtekologi, (fenhistorisk) ar
keologi, medeltidsarkeologi, historia och kul
turgeografi. Projektets syften är sammanfatta
de i lem punkter i boken (s. 13). De två första, 
internt vetenskapliga punkterna är följande: 

1. To describe changes in society and the 
landscape within a representative area of south
ern Sweden. 

2. To analyse lhe (anses behind these 
changes and especiall} i<> emphasize ihe rela
tion between land use, vegetation, primary 
production and consumption on the one 
hand, and population pressure, social structu
re, economy, anel le-einiology on lhe other 
hand. 

De tre övriga punkterna handlar om jämfö
relser med andra områden i Sverige och Euro
pa, om inteielise ijiliuäit samarbete och om 
landskaps- och kulturmiljövård. 

Boken är tjock, finstilt tryckt i ivå spalter, 
rikt illustrerad inklusive fargkartor och dia
gram, sakligi och informativt skriven utan lit
terära ambitioner och påtagligt fånig på foto-
grafier av landskap odi kulturminnen i områ
det fcir den som ime bar varit där. Den är 
projektets huvudpublikation med slagkraftiga 
kapitel om de olika medverkande discipliner
nas resultat pragmatiskt ordnade efler geo
grafiska fördjupningsområden, kronologiska 
perioder och discipliner. Inledande och avslu

tande kapitel försöker fånga projektets helhet 
med avseende på teoribildning, metoder och 
diskussion av de fem punkterna i projektets 
syfte. 

Huvudredaktör fiir boken har varit Björn 
E. Berglund, biträdande redaktörer är Lars 
Larsson, Nils Lewan och Sten Skaiisjö, medan 
den som har gjort det redaktionella arbetet ät 
Mats Ridderspone. Table 1.1:2 i boken 
räknar upp ytterligare 39 projektmedarbeta
re, varav några kallas "leaders" och några 
"collaborators". Bokens tre sidor långa inne
hållsförteckning upptar 28 olika delförfattare. 

Ystadpiojektet utlovar ytterligare tre böc
ker (s. 17): en monografi om förhistorisk 
arkeologi, en monografi om medeltidsarkeo
logi och eu svenskspråkig bok "intended to be-
a wdl-illustrated beiok for a wider audience". 
Önskvärd vore naturligtvis också en t io -
tolv sidors artikel i en internationell tidskrift. 

Under projektets gång har enskilda medar
betare och grupper av medarbetare publice
rat allehanda med anknytning lill projektet. 
Detta linns samlat i cn särskild referenslista 
med 267 ingångar (s. 482-487). 

En bok av detta slag kan läsas på många sätt. 
Det går naturligtvis an liisa den från pärm lill 
pärm, men så kommer inte inånga läsare att 
göra. De flesta kommer all använda den som 
uppslagsbok. Den innehåller oerhörda mäng
der data och tolkningar från den efter-
meseiliiiska tidens alla perioder lill och med 
nutiden. Dess både översiktliga od i detaljera
de innehållsförteckning gör del lätt all hitta 
fram lill de önskade guldkornen. Boken kom
mer ulan tvekan att bli etl ofta refererat verk. 
De individuella avsnitten kommer alt påverka 
många olika specialistdebatter. Själv har jag 
mcel behållning använt boken på det sättet för 
att få fram projektets dala och tolkningsidéer 
med avseende på förekomsten av jordbruk 
före introduktionen av trattbägarkeramik. 
Den kommer att kunna svara på otaliga andra 
liknande frågor. 

Ytterligare mänga läsare kommer atl liksenn 
jag läsa första och sista kapitlen i boken för att 
hell enkelt få veta, vad Ystadprojektet kom 
fram till. Lyckades man förklara kulturland
skapsförändringarna? På ett intressant vis? 
Fiir att få svar på dessa för utvärderingen av 
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hela projektet avgörande frågor går det att 
läsa tre sidor (s. 13-15) i kapitlet " 1 . 1 . The 
project - background, aims and organization" 
och tio sidor (s. 436—445) i kapitlen "6.2. 
Factors behind changes in society and envi
ronment" och "6 .3 . Interaction of environ
mental and social factors behind landscape 
changes". Projektets första syfte, att beskriva 
kulturlandskapsförändringen enligt punkt 1 
ovan, är utmärkt uppnått i kapitel " 6 . 1 . Cul-
i ut al landscape periods - patterns and proces
ses" (s. 427-435). 

Ystadprojektets utgångspunkt har varit 
1970-talets kultuiiandskapsdcbatt med tyngd
punkter i den av Lars-König Königsson och 
Björn E. Berglund med utgångspunkt i pol
lendiagram skapade kvantitativa beskrivning
en av kulturlandskapets framväxt som en serie 
av expansioner och stagnationer, mitt eget av 
Ksic-r Boserups synsätt inspirerade försök atl 
fot stå denna framväxt som en kulturekologisk 
och social process, och Urban Emanudssons 
produktionsekologiska modeller fcir olika 
jordbrukssystem i ett evolutionärt perspektiv 
(bokens Fig. 1.1:2). Ystadprojektet kan sägas 
ha startats för att pröva, om detta sätt att 
förklara kulturlandskapets framväxt var kor
rekt, lämpligt och intressant med tyngdpunk
ten, enligt dåtidens positivistiska synsätt, på 
"korrekt". 

I projektets avslutande sammanfattningar 
spelar expansions-st agnat i( ms-dynamiken en 
mindre framträdande roll. Här har i stället 
genomförts en indelning av kulturlandskapets 
historia i sju perioder eller stadier, och nyckel
orden är "expansion", "förändring" och 
"koncentration", inte "expansion" och "stag
nation". Bokens avslutande diskussionskapitel 
försöker förklara både långsiktig gradvis för
ändring och periodövergångama, som är 
mera drastiska förändringar. För de förra 
framhålls att ekologiska faktorer är av betydel
se, för de senare framhålls sociala faktorer. 
Demografiska faktorer tillmäts ingen betydel
se. 

Ystadprojektet har således med en utgångs
punkt i 1970-talets tänkande kring kulturland
skapsförändring genomfört en systemanaly-
lisk studie av samspelet mellan ett antal fakto
rer. Detta är väl karaktäristiskt för stora och 

långvariga projekt. När slutrapporten kom
mer, går det att konstatera, att mycket peng
ar, mycket organisatorisk förmåga, och myc
ket datainsamlande har använts till att belysa 
decenniegamla idéer. Det är lätt att känna 
besvikelse. De stora projektens slutrapporter 
blir lätt monument över gångna epoker i den 
idédiskuterande forskningen. Kanske behövs 
också de? Emellertid kan om Ystadprojektet 
på gott och ont inget annat sägas, än att man 
uppnått just det slutresultat, som man hade 
föresatt sig för tio år sedan, och det är inte 
alla projekt som kommer ens dit. 

Det intressanta i framtiden blir således att 
se, om Ystadprojektets slutrapport kommer 
att kunna användas som underlag för andra 
sätt att diskutera kulturlandskap och kultur
landskapsförändring än projektets eget. De 
potentiella läsare, som tänker postprocessuell 
arkeologi inte bara som öleiiketter, lerkärlsor-
namentik och avfallshantering står inför en 
utmanande läsning. Vilken roll kommer 
Ystadprojektets bok att spela i ett kultmiand-
skapstänkande, som handlar om det mångty
diga landskapet som utformat av maktspel, 
könsroller och symbolanvändning? 

Tillåt mig minnas ett samtal med Björn 
Berglund mellan två flygmaskiner på Arlanda 
på väg till ett kulturlandskapssymposium i 
Helsingfors för några år sedan ("Memoranda, 
Soeietas pro fauna et flora fenniea 6 4 : 1 " , 
Helsingfors 1988). Björn berättade om Ystad-
projektets avslutning, och jag berättade om 
hur jag nästa dag skulle föreläsa om the experi
ment landscape. "Sådant har inte vi kunnat ta 
hänsyn till." Det skall bli intressant att se, hur 
Ystadprojektet uppfyller sitt femte syfte (s. 13): 

5. To contribute to the management of the 
natural environment, the cultural landscape, 
and ancient monuments. 

Vilken landskapssyn är önskvärd, eller 
nödvändig, i ett sådant sammanhang? 

Avslutningsvis, boken synes ha getts en ut
märkt engelsk språkdräkt av Alan Crozier, in
klusive ett kapitel om "The rendering of 
Swedish terms in English". Bäde detta kapit
lets ordlista och boken som helhet är en ut
märkt uppslagsbok i engelsk terminologi. 

Stig Welinder 
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Albert Knoepfli, Oskar Emmenegger, Man
fred Koller och André Meyer, Redarns Haiid-
hiicb der kunstlerischen Techniken 2. Wandmale-
rei. Mosaik. Stuttgart 1990. 536 s. ISBN 3-15-
010345-2. 

År 1984 påbörjade förlaget P. Redarn junior i 
Stuttgart utgivandet av en serie handböcker i 
konst- och konsthantverksteknik med en förs
ta volym (Band 1), vars inledande kapitel be
handlar färgsloffer och bindemedel (av H. 
Kiihn) medan (ivriga kapitel ägnas bokmåleri 
(av H. Roosen-Runge), medeltida måleri på 
trä och duk (av R. E. Straub) sann stafflimåleri 
från nyare tid (av M. Koller). Därnäst följde 
band 3 med artiklar om glas, keramik, porslin, 
möbler, inlarsia, ramar samt lack-och lädet ar
beten medan band 2, som denna anmälan i 
första hand gäller, utkom 1990. Det behand
lar muralmaleri ("Wandmalerei" på tyska) och 
mosaiker och har fyra författare, För elel fors
la kapitlet, som börjar med grottmålningar 
och slutar med Övergången mellan medeltid 
och renässans, svarar Albert Knoepfli och Os
kar Emmenegger medan den nyare tiden be
handlas av Manfred Koller. Mosaikavsuille-l är 
skrivet av André Meyer. Koller, konsthistori
ker och konservator, är verksam vid Bundes-
denkmalaml och Konstakademien i Wien. 
Meyer, liksom (ivriga författare schweizare, är 
kantonsantikvarie i Luzem. Emmenegger är 
konservator, professor vid Konst akademien i 
Wien, lärare vid Konstakademien i S lungan 
och anlitad som expert av de ledande kulttn-
rninnesvåidsorganisationerna i Schweiz. 
Knoepfli, som är konsthistoriker och pensio
nerad kantonsantikvarie, har tagit synnerligen 
aktiv del i kulturminnesvården i Schweiz, både 
praktiskt och genom flitig verksamhet som 
författare. Han är också initiativtagare till det 
till Tekniska högskolan i Ziirich (ETH) knutna 
"Institut fur Denkmalpflege" liksom lill det 
schweiziska dokumentationscentret för kul
lur- och naturminnen. 

Det är således en kvarten synnerligen kom
petenta och erfarna författare som har lagit 
på sig uppgiften att redogöra för de kunska
per som hittills sammanbiagls inom det vida 
ämnesområde som bandet behandlar. Atl 
såväl konsthistoriker som konservatorer får 

komma lill tals och att dessutom konsthistori
kerna genom sin långvariga anknytning lill 
den praktiska kulturminnesvården skaffat sig 
erfarenheter i fält och inte minst därvid län 
sig nödvändigheten av ett samarbete mellan 
specialister inom olika områden av humani
ora, teknik och naturvetenskap, gör att man 
kan förvänta sig både bredd och djup i be
handlingen av det rika material som presente
ras. Förväntningarna uppfylls också, även om 
författarna själva över lag är angelägna att 
betona att mycket återstå] a\ materialinsam
ling och vetenskaplig bearbetning innan man 
kan ge en någorlunda fullständig bild av ut
vecklingen från stenålder lill nutid. 

Att författarnas centrala arbetsområden le
gat huvudsakligen i Schweiz, Österrike, norra 
Italien och Sydtyskland gör, ganska naturligt, 
att material från dessa områden intar en cen
tral plats. Tacksamt noterar man att Emmen
egger i sitt bidrag väl satt sig in i förhållandena 
i Danmark, Norge och Sverige, bl.a. genom 
egna undersökningar i några gotländska kyr
kor. För nästan alla uppgifter som publiceras 
finns utförliga litteratur- och källhänvisning
ar. Litteraturlistan för Knoepflis & Emmeneg-
gers bidrag omfattar närmare fyrahundra 
nummer, medan Kollers lista upptar 6S1 
nummer. 

Att ta del av de fyra författarnas stora erfa
renheter och såväl djupa som breda kunska
per är ett nöje som ingen konsthistoriker eller 
konservator beir missunna sig. För underteck
nad, med medeltida muralrnålningar som etl 
specialområde, har många frågetecken rätats 
ut men också nya problem aktualiserats. Do
kumentationen av Sveriges medeltida kalkmål
ningar har hittills i ringa grad beaktat också de 
tekniska aspekterna. Det gäller inte bara vad 
som kan vara nog så komplicerat, nämligen alt 
fot söka fastställa vad senn återstår av original 
och vad som är senare "förtydliganden" och 
kompletteringar ulan också att bilda sig en 
uppfattning om målningarnas uppbyggnad, 
mn den ic-knik de utförts i. om Eargmaterial 
och bindemedel, om hjälpmedel vid komposi
tionen av målningarna m.m. 

En viklig - och tidig - insats gjordes på en 
del av dessa områden i första hand genom 
Agnes Geijer och Iwar Anderson, inför den 

Fornvännen ss (1993) 



Recensioner 109 

utställning av Albert målares verk som hölls på 
Statens historiska museum i Stockholm 1949. 
Katalogen lill denna utställning är fortfarande 
en god introduktion men man måste beklaga 
att intresset för en fortsatt verksamhet inom 
dessa områden snart svalnade och att det dröj
de ända till 1970-talet innan man återupptog 
det arbete som inletts av Geijer eich Ander
son. 

Mest som en kuriositet kan i dena samman
hang nämnas att Nils Månsson Mandelgrcn 
redan på 1860-talet, när han restaurerade 
målningarna i Bjäresjö kyrka i Skåne, lät en 
apotekare i Ystad göra en del analyser fiir all 
om möjligt fastställa färgstoffer och bindeme
del. Efter genomläsningen av Emineneggers 
avsnitt står det fullt klart att den tekniska do
kumentationen måste ägnas större intresse än 
vad som hittills skett. Den ovärderliga hjälp 
som en konsthistoriker kan få genom att beak
ta också de tekniska-hantverksmässiga sidor
na av det material som man behandlar kan 
man inte avstå ifrån. Givetvis gäller detta inte 
endast den som arbetar med svenska medelti
da kalkmålningar. Jag kan väl tänka mig att 
både konsthistoriker och konservatorer kan 
ha stor nytta av t. ex. Kollers avsnitt om man 
skall beskriva och behandla barockens takmål
ningar i Stockholms slott, t .ex. i Karl XLs 
galleri, eller i Drottningholms slott. 

Lika viktig är handboken för kulturmin-
nesvårdare, som här kan få bekräftat att del 
material som man har ansvar för oftast är 
betydligt mer komplicerat i sin uppbyggnad 
än vad man först tycker sig se och endast kan 
hanteras på ett ansvarsfullt sätt av den /dem 
som har tillräckliga kunskaper i t. ex. stilhisto
ria och i gångna tiders material och tekniker. 

En kortfattad redogörelse fcir uppläggning
en och innehållet i de fiir svenska förhållan
den speciellt intressanta avsnitten är motive
rad. Inledningen hos Knoepfli & Emmeneg
ger reder ut de grundläggande begreppen, 
presenterar källor och primärlitteratur och 
hat också ett par högst läsvärda — eich tänkvär
da - avsnitt enn undersökningar på plats od i i 
laboratorier. Så presenteras de viktigaste tek
nikerna, klart eich koncentrerat. Följande av
snitt behandlar material, med början med 
målningarnas olika underlag. Redovisningen 

t .ex. av de olika putslagren (där de italienska 
benämningarna kommer till användning) och 
av olika putssannnansänningar har mycket att 
ge även andra än kalkmålningsspecialister. 
Olika färgstoffer presenteras, varvid ofta, och 
med rätt, hänvisas till H. Killins färgstoffsbe-
skrivningar i handbokens första band. De oli
ka bindemedlen får var sitt avsnitt. Så följer 
en omfattande redogörelse för alla tänkbara 
typer av målningstekniker. Nästa större av
snitt, med rubriken "Farben und Maltechni-
ken nach Epoken" sammanfattar vad man hit
tills har samlat av kunskaper om dessa ämnen, 
med början i förhistorisk tid, via Egypten, 
Främre Asien, Grekland och Rom till tidig-
ki isien konst, såväl i Ost- som Västeuropa. Till 
sist presenteras mera i detalj ett annat monu
ment från olika delar av Europa, däribland 
också från Skandinavien. Litteraturlistan, som 
avslutar Knoepttis & Emineneggers bidrag är, 
som redan nämnts, omfattande. 

Kollers del är upplagd på ett delvis annat 
sätt, nämligen efter stilepoker med ungrenäs
sansen som första period och 1800- och 1900-
talcn som sista. Även Koller börjar från grun
den, dvs. med byggnaden och målningsunder
laget och behandlar också ställningsbyggau-
det. Varje epeiks karaktäristiska tekniker skild
ras med hjälp av illustrativa exempel och utgå
ende från erfarenheter från många års arbete 
för Bundesdenkmalami. 

Meyers avsnitt om mosaiker är det kortaste, 
uppbyggt på i huvudsak samma sätt som de 
föregående. I brist på de specialkunskaper 
som erfordras för att bedöma detta avsnitt må 
det räcka med att påpeka att även Sverige är 
representerat, inte oväntat med Einar For-
seths mosaiker i Stadshuset i Stockholm. 

Handboken innehåller inte bara en överväl
digande mängd fakta utan också många gene
rella resonemang, speciellt i Knoepttis d d . Ett 
eiiai, ur inledningen, kan vara en lämplig av
slutning på denna anmälan: 

Nach Zeiten slräflicher Vernachlässigung des Na-
turwissenschaftlichen und Technoleigischen in der 
Rnnstwisse-nse hall isl eine Alibitendenz nie hl /ii 
verkamen, den Restaurator wie den Kunsthistori-
ke-r durch den ..Kunslstopfer", den Kunstpfaysiker 
nnd Kunslehemiker nämlich, zu ersetzen. Damit 
scheiten je-ele- Bemuhung mn interdisziplinäre Zu-
lammenarbeit. Wenn man heute zn ängstlidi .ml 
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das resi los Gesicherte und Feslstellbare pocht, so 
lehn doch auch ein nur fluchtiger Blick auf die 
Wissenschaftsgeschichte - die der Naturwissen-
schaft eingese blossen - dass nicht nur Karte und 
Kompass, sondern das Risiko und das Abenleuer 
des Geistes die Forschung voranzulrieben und auf 
den richtigen Weg zu leiten vermögen. 

Ake Nisbeth 
Ymsenvägen 10 

S- l2038 Årsta 

Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken. 
Artiklar och studier från Bottenviksprojektet. 
Umeå 1988. 221 sid. ISBN 91-86356-100. 

Bottenviksprojektet är ett tvärfåckligl huma
nistiskt projekt vid Umeå universitet, initierat 
av den nu avgångna professorn i etnologi 
därstädes, Phebe Fjellström. Bakgrunden var 
ursprungligen den maritimhistoriska konfe
rensen "Bottnisk Kontakt" i Örnsköldsvik 
1982, fär Fjellström förebådar de kulturhisto
riska tankegångar som bar fram projektet. Av
sikten var att söka närma sig den bottniska 
kulturen "från havet sett". Recensenten hade 
i detta fall närmast sökt marknadsföra en vi
sion formulerad av marinarkeologen Ole 
Crumlin-Pedersen i ett bottniskt perspektiv. 
Smått ovanligt i projektet var även att de kul
turhistoriska museerna runt Bottenhavet och 
Bottenviken skulle kunna samverka med fors
karna vid flera universitet i området, kanske 
även med en norsk anknytning. Sådant var 
synsättet under pilotprojektet med namnet 
"Bottenviksprojektet - det maritima kul
turlandskapet" 1986-87. Verksamhetsfältet 
krympte dock efter hand, av olika skäl, och det 
museala deltagandet blev av ekonomiska skäl 
förhållandevis obetydligt. I denna volym pre
senteras resultaten av pilotprojektet. Dock 
har även anförts anslutande forskningsresul
tat från museernas personal. 

I arkeologisk tappning har begreppet kul
turlandskap en materiell grundval. Däremot 
blir det - med fog - från etnologisk synvinkel 
en kognitiv struktur, dvs. ett 'kulturellt land
skap', om man får våga en lätt turnering. 

Fjellström formulerar en definition med den
na innebörd i förordet, där pilotprojektets två 
aspekter framhålls: " I ) att granska den mariti
ma miljön utifrån havet sett, 2) att se det 
maritima kulturlandskapet icke blott såsom ett 
maritimt landskap utan i lika hög grad se dess 
kognitiva strukturer, dvs. i djupaste mening 
utröna det maritima Aie/ZMrlandskapet". 

Projektledaren inleder själv de etnologiska 
bidragen med en studie om det västfinska 
medeltidsinslaget i Norrbotten, en tankegäng 
som hon även framfört vid det nordskandi
naviska symposiet i Rovaniemi 1986. Den ko
lonisation som här förutsätts kan utan tvivel 
anses vara av maritim natur. Ett maritimt, 
men bortglömt, fenskaröde, Gunnar Jons
sons, tecknas därefter av Kurt Genrup vid 
samma institution. Vidare belyser Lars Hol
stein, också Ume-etnolog, en "barakäring" på 
Holmön i Kvarken ur ett maritimfölkloriskt 
perpektiv. Nils Stora, som från Åbei universi
tet len den finländska forskningen inom 
projektet, består slutligen med en intressant 
inblick i ett kulturellt landskap, som nybildas 
varje år, nämligen isens. Hans studie av trafi
ken över Kvarken gäller närmast fortrafiken, 
men kan lätt utvidgas att omfatta den särpräg
lade bottniska säljakten, långfälans, landskap, 
som belysts i ett annat viktigt projekt vid 
Umeå universitet. 

Det språkliga inslaget innefattar Lars Erik 
Edlunds och Maj Len Rönkäs bidrag. Edlunds 
preliminära, men grundliga, utredning om 
ortnamn och sakord, använder bäde ger
manskt och finsk-ugriskt material. Den viktiga 
landhöjningen tas till utgångspunkt lör date
ring och tolkning. Rönkä arbetar med dialek
tal svensk ord- och sakgeografi. Från viss syn
punkt kan hennes inlägg sägas vara ett kom
plement till Edlunds. 

Skriftens tredje avdelning har rubricerats 
"landskapet och den maritima miljön". Här 
ger den avgående arkeologiprofessorn i 
Umeå, Evert Baudou, sin syn på det maritima 
kulturlandskapet och den arkeologiska forsk
ningen, som innebär en enligt min mening 
grundläggande strukturering av begreppet 
maritimt kulturlandskap. Den har i viss mån 
saknats tidigare, delvis på grund av den klyv
ning som skett i definitionen av begreppet, 
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utan tillfredsställande anpassning av ordvalet. 
Baudou ser det hela ur materiell synpunkt, 
men utgår översiktligt från ekonomins och 
den politiska maktens roll i kulturhistorien. I 
avdelningen återfinnes även professor Mi
chael Jones ' (kulturgeograf, Trondheim) 
"Landskapsförändring genom landhöjning" i 
Österbotten, Umeprofessorns i historia, Sune 
Åkerman, uppsats om fiskerätten vid Höga 
kusten, sedd särskilt med de generellt intres
santa fiskerättsstriderna på 1700-talet som ut
gångspunkt och Henrik Osterholms (geograf, 
Jakobstad) om det okända forna kulturland
skapet i Österbotten, närmast en plädering 
för intensifierad finländsk kulturgeografisk 
forskning på området. 

Skall man våga sig på en sammanfattande 
karakteristik av skriften får man nog lov att 
säga att den som helhet visar på en stor poten
tial på detta fält. Dock framgår lika tydligt, att 
ansatserna oftast blott förblivit preliminära. 
Flera hypoteser för fortsatt arbete saknas, 
t .ex. inom det arkeologiska fältarbetet. Det 
tycks också som om det geografiska synsättet 
skulle kunna användas i flera ämnen. Till ett 
pionjärprojekt av denna typ skulle behövas 
bättre resurser, kanske också, som antytts, en 
mera medveten definitionsmässig avgräns
ning. Det var synd att inte museerna kunde 
utnyttjas bättre. På dessa institutioner finns 
den största kulturhistoriska forskningspoten
tialen i landet. Det finns redan, som delvis 
redovisats i denna skrift, redan publicerade 
arbeten som kunde bli utgångspunkten för 
flera fristående projekt med nära anknytning 
till andemeningen i pilotprojektet. Med några 
års uppbyggnad av liknande, oberoende, in
satser skulle det maritima kulturlandskapet i 
Bottniska viken ha framstått i en relief som är 
av klart intresse ur internationellt perspektiv. 
Låt oss hoppas på fortsatt utveckling av den 
processen! 

Christer Westerdahl 
Institutet for förhistorisk og 

klassisk arkaeologi 
Köbenhavns universitet 
DK-1407 Köbenhavn K 

J.-P. Taavitsainen, Ancient hillforts of Finland. 
Problems of analysis. Chronology and interpre
tation with special reference to the hillfort of 
Kuhmoinen. Finska Fornminnesföreningens 
Tidskrift vol. 94, 1990. 294 sidor, 96 fig., 17 
planscher. ISBN 951-9056-97-1. 

De finska fornborgarna är fördelade på lan
dets sydliga landskap med sex borgar på 
Åland, 30 i Egentliga Finland (Varsinais-Suo-
mi), åtta i Nyland (Uusimaa), 24 i Satakunta 
och Tavastland (Satakunta, Häme), fyra i 
Savolax (Savo) och 25 i f. d. finska Karelen 
(Kai jala). Borgar saknas i landets norra del i 
Österbotten (Pohjanmaa) och i Lappand 
(Lappi). 

Fornborgsstudier har i Finland bedrivits 
alltsedan 1800-talet. Namn som är värda att 
nämna i detta sammanhang är Appelgren och 
Rinne. 

De finska fornborgarna är uppförda på 
bergskrön och moränhöjder. En del av dem 
ligger på öar i det finska insjösystemet. Bor
garna är mycket lika fornborgarna i Sverige, 
Norge och på Bornholm. Likheterna har sin 
förklaring i att den fennoskandiska geologin 
och topografin har skapat samma förutsätt
ningar för val av plats och for val av byggnads
material till murar och vallar. 

I jämförelse med övriga Norden kan kon
stateras att forskningläget för fornborgar är 
mycket gynnsamt i Finland. Hela 3 8 % av de i 
dag kända borgarna (95 st., Karelen inräknat) 
har underkastats någon form av undersök
ning-

I äldre finsk arkeologisk litteratur antogs att 
borgarna kunde dateras till yngre järnåldern 
och till korstågstid och att de fungerat som 
tillflyktsplatser i ofärdstid. Vid sidan av en 
flyktfunktion antogs att de även hade upp
förts i system med signalsainband genom 
vårdkasar. Systemen skulle ha utgjort spärrar 
mot inträngande fiender. Borgarna ansågs 
vara bevis på organiserade samhällen. 

1984 publicerades Luotos avhandling över 
Vanhalinna (gamla borgen) i Lundo sn utan
för Äbo. Tyvärr är avhandlingen författad på 
finska utan sammanfattning på annat språk. 

Enligt Luoto fanns på Vanhalinna stöd för 
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en kronologi delad i tre perioder, sen bronsål
der-t idig järnålder, mellersta järnåldern och 
vikingatid—korstågstid. Samma kronologiska 
treperiodsinddning för fornborgar hävdades 
vid tiden för avhandlingens tillkomst även i 
Sverige. De estniska borgarna hade dateringar 
från den första perioden och från den andra 
perioden med kontinuitet fram till tidig me
deltid. Vanhalinnas bronsåldersdatering och 
funktion ansågs ha sin motsvarighet i borgar
na Asva på Ösel och Darsgärde i Roslagen. I 
Sverige har på senare år kronologin för bor
garna tänjts ut. Numera finns dateringar från 
sen bronsålder och samtliga järnåldersperio
der. 

I Finland har på ett flertal borgberg påträf
fats stenåldersfynd. Om fynden kan knytas till 
befästa stenåldersanläggningar har hittills inte 
kunnat utrönas. Liknande fynd finns även på 
borgar i övriga Norden. I Sydskandinavien 
finns dessutom arkeologiskt undersökta palis
sad- och vallgrav seangärdade neolitiska an
läggningar som Sarup på Fyn och Stävie i 
Skåne. Anläggningar av samma typ finns i 
Central- och Västeuropa där de sedan länge 
varit kända. 

Taavitsainens avhandling Ancient hillforts of 
Finland vänder upp och ned på det mesta av 
vad som tidigare antagits om de finska forn
borgarna. I sin argumentation utgår han från 
sina undersökningar på fornborgen Kuhmoi-
nen i Tavastland (Häme). 

Dateringarna på Kuhmoinen visar att C14-
analyser och TL-analyser är samstämmiga 
men att det bland fynden finns många föremål 
med betydligt äldre dateringar. De naturve
tenskapliga åldersbestämningama pekar mot 
att Kuhmoinen är en korstågstida anläggning 
från ca 1025-1050 och att den varit i bruk 
fram till tidigt 1300-tal medan de äldsta före
målsfynden är från 800-talet. 

De äldre föremålens fyndsammanhang och 
förekomsten av slagg och smidesindikeiande 
fynd är enligt Taavitsainen bevis för att de inte 
daterar borgen. De har tagils dit sekundärt 
eich har varit avsedda att återanvändas (recyc-
ling) av en smed som metallskrot (strap). In
samlingen av smedens metallskrot har skett 
genom gravplundring på äldre gravfält. Bevis 
|),i delta är bl. a. spår på föremålen av eldpati-

na (brandgrav) och spår av sekundär påverkan 
och bearbetning av smedindikerande art. 

Vid sidan av dessa metallskrotsföremål finns 
ett antal äldre vapen som spjutspetsar av Pe
tersens typ E med 800-900-talsdatering. Taa
vitsainen betraktar inte dessa som »scrap» 
utan som »gamla» vapen avsedda att användas 
i brist på andra »moderna» vapen. Antagandet 
finner enligt Taavitsainen stöd i exempel från 
historisk tid. Ett är den karolinska kom-
missvärjan m/1685 , som användes av svenska 
flottan under 1800-talet med ny benämning 
m/1832. Jag kan här tillägga att värjan fortfa
rande fanns i bruk vid första världskrigets ut
brott 1914. 

Taavitsainens datering av Kuhmoinen fin
ner även stöd i noggranna analyser av pollen, 
lösfynd och gravfält i borgens närområde. 

En totalinventering av samtliga undersökta 
finska fornborgar visar enligt Taavitsainen att 
smidesverksamhet förekommit även på andra 
borgar än Kuhmoinen med fynd av slagg, smi-
desindikerande föremål och »scrap metal». 
Källkritiskt innebär detta att borgarna inte 
kan föremålsdateras. Det bör här framhållas 
att inga naturvetenskapliga dateringar före
kommer från andra borgar än Kuhmoinen. 
Taavitsainen dömer bl. a. ut Luotos datering 
av Vanhalinna till mellersta järnåldern och 
vikingatid. De fynd, som Luoto använt anser 
Taavitsainen vara »scrap». 

Taavitsainen menar således att det inte 
finns några förhistoriska fornborgar i Finland 
utan att de hör till korstågstid och tidig medel
tid. Den bronsgjutarverksamhet, som Luoto 
ansåg sig kunna bevisa genom fyndet av ett 
gjutformsfragment från Vanhalinnas bronsål
dersfas, dömer Taavitsainen ut som varande 
ett grenavtryck i lera. Vanhalinna skulle sålun
da inte vara jämförbar med Asva eller Dars
gärde. 

Taavitsainen delar in Finlands fornborgar 
efter deras läge i förhållande till den forntida 
bygden i centrala (nearby) och perifera (out-
laying) borgar och klassificerar dem som mili
tära anläggningar. Endast ett fåtal borgar i 
Västfinland och Karelen kan klassificeras som 
befästa handels- och hantverkscentra. Till de 
perifera borgarna hör vidare de s.k. öcle-
markslioi garna. 
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Taavitsainens funktionstolkning bygger på 
en ingående diskussion i tidigmedeltida krig
föring med exempel ur källtexter från baltiskt 
område. Även ryska och svenska krönikor cite
ras liksom texter från nordisk sagatradition. 

Krigföringen under tidig medeltid bestod 
ofta av på vintern företagna snabba kortvariga 
raider s. k. »Reisen», vilka genomfördes med 
ett begränsat antal krigare. Syftet med dessa 
raider var att förhärja, plundra och att ta 
gisslan, dvs. att ekonomiskt försvaga ett områ
de. 

Taavitsainen hävdar att borgarna i Finland 
inte uppförts som flyktborgar. Vid fientliga 
härjningar tog den icke vapenföra delen av 
befolkningen sin tillflykt till skogs- och kärr
mark. De förde även med sig den för pluiid-
rarna åtråvärda boskapen. Exempel på ett så
dant förfärande finns från såväl tidigmedelti
da som historiska källor. 

De centralt belägna borgarna var avsedda 
att binda och splittra de fientliga krigarhopar
na i belägringar. Endast vid ytterst hastigt 
uppträdande krigsföretag kunde de centrala 
borgarna Utnyttjas av den lokala befolkningen 
som skydd. Borgarnas primära funktion, den 
militära, bibehölls dock även vid en sådan situ
ation. 

De perifera borgarna användes som baser 
för motanfäll mot de fientliga styrkorna. Öde-
marksborgama slutligen kan Taavitsainen län
ka sig som brohuvud för anfallande fiender, 
vilka har för avsikt att utvidga sin intressesfar. 
På fornborgarna i Finland har fler vapenfynd 
påträffats än i Sverige. Fynden av personlig 
dräktutrustning är klart maiisindikerande. 
Den största fyndgruppen är emellertid knuten 
till boende- och hushållsfunktioner. Samma 
förhållande råder även i Sverige. Enligt min 
mening är detta helt naturligt. Militära före
tag kräver ett underhåll som är mer omfattan
de eich komplicerat än själva krigshandlingar
na. Till underhållet hör smedens verksamhet 
på de av Taavitsainen anförda fornborgarna. 

Förutsätlningen ftir borgarnas uppförande 
anser Taavitsainen vara jordbi uksieknologi-
ska framsteg, kolonisation av Ödemarken och 
bildandet av byar. En sådan utveckling äger 
m m i Finland under korstågstid. Parallellt 
med detta skeende konsolideras statsbildning

ar i Finlands närområde i Baltikum, Sverige 
och i Ryssland (Novgorod). De framväxande 
statsbildningarna utvidgar sina intressesfärer 
genom missionsverksamhet, korståg, militär-
raider och slutligen kolonisation. Händelseut
vecklingen framkallar ett behov av skydd i de 
finska bygderna, vilket leder till att fornbor
garna byggs. 

Bakom fomborgamas uppförande ligger 
ingen fast organisation och de ingår inte i 
försvarsystein ined vårdkasesamband. Bevisen 
härför är, menar Taavitsainen, att finska ord 
vilka har med exempelvis lag att göra är svens
ka låneord och att fornborgarnas läge ut
märks mer av klungbildning av tillfällig och 
lokal karaktär än strategiskt tänkande i stort. 

Dagsverkesberäkningar på borgarnas för
svarsverk visar att det är möjligt for ett be
gränsat antal man att uppföra dem pä kort tid. 
Arbetsmanskap och beväpnade uppbåd har 
troligen tagits ur existerande arbetslag inom 
lantbruket och jakten. Tidiga skriftliga belägg 
finns på hur sådana grupper väljer tillfälliga 
ledare, s.k. »kuningas». 

Med fornborgarna som baser försvarade sig 
dessa »hemvärn» mot de ständiga, kortvariga 
små härjiiingsföretagen och krigstågen under 
korstågstid och tidig medeltid. Fornborgarna 
överges då den svenska expansionen är ge
nomförd och förhållandet mellan svenskar 
och ryssar stabiliseras genom fördraget i 
Schliisselburg 1317. 

Taavitsainen har i sin avhandling helt och 
hållet vänt upp och ned på tidigare tolkningar 
av de finska fornborgarna både vad gäller da
tering och funktion samt bakomliggande fak
torer. Inte heller svensk fornborgsforskning 
kommer att bli opåverkad av Taavitsainens 
forskningsresultat. 

Avhandlingen präglas genomgående av ge
diget underbyggd argumentation, skarpsynt-
het, nytänkande och forskarfåntasi. 

Det har för mig varit mer angeläget att sam
manfatta Taavitsainens viktiga opus än att kri
tisera enskildheter i det. 

]oliiiii Engström 
Armemuseum 

Box 14095 
S-l 03 41 Stockholm 
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Sigtuna Papers. Proceedings of the Sigtuna 
symposium on Viking-Age coinage 1—4 June 
1989, ed. by K.Jonsson and B. Malmer. Com
mentationes de nummis saeculorum IX-XI in 
Suecia repertis. Nova Series 6. Stockholm 
1990. 339 s. ISBN 91-7192-804-9. 

Denna viktiga volym omfattar 35 av föredra
gen vid symposiet "On Viking-Age coinage" 
som avhölls 1989 i Sigtuna. Till dessa 35 har 
ytterligare 4 lagts. Volymen visar väl status för 
forskningen kring vikingatidens mynt. All
mänt kan sägas att denna forskning helt domi
neras av en rad forskare med en lång gärning 
bakom sig. Antalet yngre forskare är relativt 
ringa. Detta förhållande är naturligtvis inte 
något i sig negativt och hänger givetvis nära 
samman med den speciella träning som bear
betningen av äldre mynt kräver. Det kan dock 
vara ett framtida problem. 

Volymen visar också väl hur pass ojämn 
forskningen är inom detta fält. Fortfarande 
domineras fältet av engelsk och skandinavisk 
myntning under sent niohundratal och 1000-
tal och uppträdandet av dessa mynt i Norden 
och Östeuropa. Det är emellertid uppenbart 
att också forskningen kring de tyska mynten 
snabbt börjar nå en liknande nivå. 

Antalet bearbetningar av mindre speciella 
problem angående myntherre, datering och 
uppträdande är stort och det finns ingen möj
lighet att beröra dem alla. C.J . Beckers publi
cering på engelska av undersökningarna rö
rande 1040-talets myntning i Lund och Oden
se välkomnas som goda exempel på strikt nu
mismatisk bearbetning insatt i en viktig histo
risk frågeställning. Sotnikovas behandling av 
de större Jaroslavmynten ger på liknande sätt 
speciell belysning av en historisk situation. 

Flera goda översikter som behandlar längre 
eller kortare tidsavsnitt och olika områden in
går. Av stort allmänt intresse är Hess' och 
Ilischs översikter över kontinental myntning. 
Jonssons och Suchodolskis bidrag är också ut
märkta introduktioner. 

Större historiska problem av mera allmänt 
intresse diskuteras framför allt i en rad bidrag 
som berör den östliga myntströmmen. De 
tyngst vägande bidragen kommer som väntat 
från Fomin och Noonan. Liebers behandling 
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av den s. k. silverkrisen i Mellersta Östern är 
en bra översikt av förhållandena i Mellersta 
Östern medan greppet om Östeuropa och 
Skandinavien är relativt svagt. P. Sawyer revi
derar något sin uppfattning om förhållandet 
mellan handel och plundring. Som tidigare 
bygger denne forskares analyser främst på de 
skrivna historiska källorna vilket leder till vissa 
frågor kring klassificeringar av det numismati
ska och arkeologiska material som behandlas. 

Volymen är ståtlig och välredigerad och för
sedd med rika litleraturreferenser. Illustratio
nerna är i regel tillfyllest men sannolikt borde 
teckningar av mynten användas flitigare, nå
got som symposiets upphovsman Brita Mal
mer säkert håller med om. 

Johan Callmer 
Institutionen för arkeologi 

Umeå universitet 
S-90187Umeå 

Per H. Ramqvist, Högom. Riksantikvarieämbe
tet. Stockholm 1990. 95 S. ISBN 91-7192-
788-3. 

Wer vom Kontinent aus nach Medelpad in 
Nordschweden blickt, das so weit entfernt ist 
wie Nordafrika und audi geoklimatisch ähn
lich stark abweicbt, känn sich die historischen 
Vorgänge, die hinter den Grablegen des Grä
berfeldes von Högom liegen, nur schwer als 
Teil des europäischen Fruhmittdalters vor-
stellen. Doch ohne Zweifel sind die betracht li-
chen ökonomischen, sozialen und politischen 
Umwälzungen Nordschwedens während der 
älteren und jiingeren Eisenzeit nicht denkbar 
ohne die gewaltige Wirkungskraft des Römi
schen Reichcs und die Folgen seines Zusam-
menbruchs. 

Im Gegensatz aber zum Kontinent, wo 
durchweg gut datierbare Befunde in einen 
weitgehend zuverlässigen Rahmen politischer 
Geschichte eingepafit werden können, berei-
tet die Datierung vieler kaiser-, völkerwande
rungs- und merowingerzeitlicher Funde und 
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Phänomene Skandinaviens groBe Schwierig
keiten und bleiben die dahinter liegenden hi
storischen Geschehnisse weitgehend anonym ' 
und deshalb unbestiinnit. 

So wartet man mit Spannung auf die einge-
hende Analyse der Funde und Befunde der 
vielfach zitierten, aber zeitlich schon länge 
zuriickliegenden Grabungen im Hugdgräbei -
feld von Högom, die von Per H. Ramqvist 
und Michael Miiller-Wille vorbereitet wird. 
Nach einem Vorbericht beider Autoren in 
Germania 66, 1988, s. 95-134 und diversen 
Katalog-Beiträgen von Ramqvist fiir die Aus-
Stellung Germanen, Hunnen und Awaren 
1987-88 in Nurnberg/Frankfuit liegt jetzt 
eine handliche, knapp 100 Seiten starke, reich 
illustrierte Ubersicht Ramqvists uber den 
Fundkoniplex vor. Sicher auch fiir eine brei-
tere Leserschaft verfaBt, stellt das Buch den
noch eine solide und fundicrte Darstellung 
mid Diskussion archäologischer Forschung 
dar, die uber die genannten Vorberichte hin-
ausgehen. 

Nach einer Einleitung von Sverker Janson, 
einem der Ausgräber des 'Furstengrabes' in 
Hiigel 2, die vor allem das denkmalpflegeii-
sche Schicksal des Gräberfeldes und seiner 
Funde beinhaltet, behandelt Ramqvist den 
Komplex in fiinf Kapiteln und einer Zusam
menfassung. Er beginnt mit einer allgemei
nen Darstellung der geographisdien und ar-
diäologisch-kultiiigesdiichtlit hen Gliederung 
Norrlands und seiner Beziehungen zum zenl-
ralen Mälargebiet und zu Nordwest- und Siid-
westnorwegen sowie mit dem Versuch einer 
sozialen Stratifizierung Skandinaviens und 
insbesondere Medelpads in der Völkerwande-
rungszeit. Er läBt damit Gedanken zusam
men, die er schon vorher {Gene. On the origin. 
function and development of sedentary hon Age 
settlement in Northern Sweden. Umeå 1985, 2; 
in: Germania 66, 1988) dargdegt und neu
erdings weiter konkretisiert hal (Uber ökono-
mische und sozio-politische Beziehungen der 
Gesellschaften der nordischen Völkenvande-
rungszeit, Fruhmittelalterliche Studien 25, 
1991, s. 45-72). Während man seiner Her-
ausarbeitung der kulturellen und wohl auch 
politischen Selbständigkeit Medelpads (,,ett 
norrländskt småkungarike") vor allem auch 

im Vergleich mit den GroBhugdreihen von 
Alt-Uppsala und dem nordtrönderschen Bert-
nem folgen känn, miissen doch Ramqvists Er-
kläi ungsversuche fur den völkerwanderungs-
zeitlichen Siedlungsabbruch, wie die Theorien 
anderer Forscher auch, spekulativ bleiben. 
Solange einzdne Phänomene, wie Abbmch 
von Siedlungen und Eisenproduktion, Befe-
stigungsbau und Bestattungswesen, nicht fei-
ner datiert werden können, bleibt ihre kausale 
Verkniipfung beliebig. 

Im Zentrum der Beschreibung des Gräber
feldes sieht das reiche 'Häuptlingsgrab' aus 
Hiigel 2, mit vielen Grabungsfotos und far-
bigen Detailaufnahmen der Beigaben präsen-
tiert. Sie ergänzt in vieler Hinsicht die bisheri-
gen Publikationen, vor allem was die Sattel
und Zaumzeugbeschläge sowie die GefäBe 
und Goldobjekte betrifft. Besonders gespannt 
darf man auf die offensichtlidi gut erhaltenen 
organischen Beigaben sein. Auch der 1956 
untersuchte und 1984 an versteckter Stelle 
von M. Biörnslad publizierte GroBhiigd 4 
wird hier diskutiert, der ein ärmlich ausgeru-
stetes primäres 'Kesselgrab' mit Leichen
brand und ein weiteres, sekundäres Brandg
rab mit Resten eines Knochenkannns mit Fut
teral und einer Nadel sowie einem Bärenfell 
enthielt. R. datiert Hiigel 1 iu den 'Kesselg-
labhoiizont ' von ca. 350-450. Unter dem 
Hiigel fanden sich Pflugspinen, fur die 
Ramqvist eine funktionelle (zur Einebnung 
der älteren Siedlungsstelle) oder eine kulti-
sche Begriindung liir möglich halt. Der unter 
den Pflugspuren aufgedeckte GrundriB eines 
Langhauses vom Typ Gene belegt klar, daB 
hier die GroBhiigd auf Siedlungsgdände er
richtet wurden. 

Dies wird auch durch den HausgmndriB 
unter Hugel 3 (zwischen 2 und 4, ergrabcn 
1960 von Rolf Petré) bcstätigt, der keine Be
stattung, sondern nur eine gleichinäliige 
Steinkugel (Kenotaph oder ähnliches?) 1 m 
unter der Hiigdoberfläche enthielt. Der sorg-
fäll ige-n und scharisinnigen Analyse Ram
qvists der leichen Befunde und Funde dieses 
besonderen Langhauses känn nur gefolgt 
werden. Hier liegt offensichtlidi ein nicht 
Ständig genutztes, fur Versanimlungen u n d / 
oder Kulthandlungen vei"wendetes Gebäude 
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vor, das mit Insassen (zwei Frauen?) ab-
brannte und anschlieBend mit Steinpackung 
und Hiigel zu einer Moniimentalbestatiung 
iibcrdeckt wurde. Ob der Brand zufällig oder 
durch einen Anschlag erfolgte oder aber in
tentionen, das Gebäude also als 'Totenhaus' 
diente, känn nicht eindeutig beantwortet wer
den. Immerhin geschah dieses Ereignis auf 
einem monumentalen Bestattungsplatz ver
gleichbar dem von Alt-Uppsala, der sicher 
auch Kultplatz war. 

Von den 'Kleiiihugeln' durchschninlidiei" 
GröBe im Osten sind bislang lediglich Nr. 5 
und 11 ergraben (1954 durch Björn Ambrosi
ani); sie erbrachten beigabenanne Brandgrä
ber der älteren Eisenzeit in Steinkiste (5; be-
raubt?) resp. als Sdui i iung (11). 

In zwei abschlieBenden Kapiteln befallt sich 
Ramqvist mit der Datierung von Siedlung und 
Gräberfeld von Högom und den 'internatio-
nålen Verbindungen*. Danach bilden die klei
neren Hiigel der älteren Eisenzeit den Aus
gangspunkt des Gräberfeldes, an dem sich 
dann die GroBhugel 4, 3 und 2, das zustim-
mencl auf ca. 500 datiert wird, und schliefilich 
der noch nicht untersudi te Hiigel 1 ange-
se blossen hatten. Die Gedanken zu den 'Ver
bindungen' bleiben recht unbestinnnt; sicher 
bedarf es zunächst noch der detaillierten, voll-
ständigen Materialvorlage des 'Furstengra-
bes'. Erst nach sorgfältiger funktionaler und 
antiquarischer Analyse des Grabes und seiner 
Beigaben können s tmkturdle , mehr als nur 
oberttächliche Vergleiche mit zeitgenössi-
schen Grablegen gezogen werden. Während 
die meisten Objekte lieiinischer, bzw. skandi-
navischer Herkunft sind, scheinen neben den 
Glasbechern auch das Schwert und die Stil I-
Agraffen sudöstliche, wohl langobardische 
'Kontakte' aufzuzeigen. Hierzu wird man die 
umfangreidien Publikationen des Komplexes 
abwarten miissen. Langer wird man wohl auf 
eine Ausgrabung von Htigel 1 warten mössen, 
der nach Ramqvist wohl die jiingste Bestat
tung bergen durfte. Es wäre zu wunsdien, 
daB es in absdib.u er Zeit zu einer archäologi
schen Untersuchung dieses för die nordskan
dinavische Arcbäologie so wichtigen Deuk-
mals, wohl eines Schliissdfundes, kommen 
wird. Er kölinte inaBgcblich zur Aufklärung 

der kultuihistoi isclien und politischen Stel
lung Norrlands iu der friihen Merowingerzeit 
beiträgen. 

Egon Wamers 
Museum fur Ven- und Fruhgeschichte 

Archäologisches Museum 
Kannditergasse 1 

D-60311 Frankfurt am Main 

Inga Hägg, Die Textilfunde aus der Siedlung 
und uns den Gräbern von Haithabu. Beschrei
bung und Gliederung. Ausgrabungen in Hai
thabu, Bericht 29. Neumunster 1991. 288 s. 
Tysk och svensk sammanfattning. ISBN 3529-
01929-1. Pris DM 95. 

Är 1984 publicerade Inga Hägg sina under
sökningar av de märkliga textilfynden frän 
Hedcbys hamnområde {Die Textilfunde aus 
dem Hafen von Haithabu, Bericht 20, anmäld i 
Fornvännen). Dessa fynd, som i flera avseen
den är epokgörande, har daterats till 900-
talet. Nu föreligger ytterligare en publikation 
av Inga Hägg om textilier i Hedeby. Där be
skrivs textilfynd från boplatsområdet Hedeby 
samt från gravar. I samtliga fall gäller det små 
tygstycken, mest i fragmentariskt tillstånd, som 
konserverats och analyserats i forskningslabo
ratoriet vid Schleswig-Holsteinisches Landes
museum fiir Vor- und Fruhgeschichte i 
Schleswig. Professor Dr K. Schietzel, direktör 
fiir museet och ledare av projektet, har skrivit 
förord till båda publikationerna, som skall föl
jas av en tredje, vilken skall ge en historisk och 
geografisk genomgång av samtliga fynd. Före
liggande volym avslutas med en exkurs över 
fynd av svärdskidor, av vilka en c\v\ uppvisar 
textilrester. 

Textilfynden, som i allmänhet härrör från 
kläder, är av stort historiskt intresse. De kan 
nämligen ge en ekonomisk och social vardags
bild av invånarnas liv. Många av klädstyckena 
från boplatsennrådet är lagade och lappade, i 
motsats till dem som funnits i gravarna, av 
vilka cn eld är förnämliga s. k. kammargravar. 
Boplatsfynden är inte tidigare analyserade 
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och beskrivna, och gravfynden är med ett un
dantag ej publicerade. Dessa båda fyndgrup-
per behandlas i boken var för sig under Jämfö
relse med de i hamnen funna textilresterna. 
Inga Hägg kan också genom egna analyser 
jämföra vikingafynden från Hedeby med dem 
från Altstadt i Schleswig, som härrör från kris
ten tid (de kommer att publiceras i en snar 
framtid). 

Boplatsfynden, som daterats till 800- och 
900-talen, anser Hägg spegla medelklassens 
och den fattigare befolkningens klädvanor. 
De beskrivs först ur funktionell synpunkt, se
dan ur teknisk. Hägg behandlar textilrester, 
som hon tolkat seim ben- och huvudbeklädna
der, under- och övertunikor, rock av kaftan
typ, mantlar och besättningsband. Här be
kräftas vad Hägg kommit till vid analys av 
textilkomplcxet från hamnen, nämligen att 
man redan på 900-talet hade kläder som följ
de kroppsformen, genom alt kilar insattes i 
skörtdelen av tunikan, som på så sätt blev 
vidare nedtill än högre upp. En "kapu
schong" med insydd flossa antar hon ha varit 
fäst vid en mantel, en "lodenjacka" eller an
nat överplagg och, tillsammans med en djur-
mask, ha utgjort den fascinerande klädsel, 
som brukats vid processioner o. dyl. enligt 
författarens beskrivning i föregående bok. Ett 
unikt fynd är också en inläggssula av linne (det 
är ju annars ett material som sällan bevarats i 
jorden). 

Beträffande vävteknikenia i boplatsfynden 
finns mest prov på fyrskaftat kypert (2/2), 
lämpligt till överplagg, därnäst exempel på 
tuskaft (tvåbindningsteknik), som bl. a. an
vänts för undertunikor. Ytterplaggens tyger 
är ofta lätt valkade eller ruggade på en sida 
samt fodrade. Genom att studera trådarnas 
grovlek och tygernas täthet samt analysera 
vävteknikerna jämte mikrostratografiska un
dersökningar av fyndlagren har Hägg kunnat 
sammanföra vissa fragment och rekonstruera 
de olika plaggen. För att få fram en karakteris
tisk del av ett par byxor har hon till exempel 
sammanfört femton små bitar. Avvikelser från 
föregående forskares beskrivningar av respek
tive tyger redovisas i noterna. Även färganaly-
ser har gjorts vilka visar att överplaggen kun
nat vara exempelvis röda eller blå. 

Prov på filtning, bl. a. i form av tillskär
ningsrester, har påträffats. Filttillverkning har 
tydligen skett i Hedeby. Ett särskilt avsnitt 
behandlar snören, av vilka en del gjorts av 
bast. De olika sömsätten för att sammanfoga 
olika dräktdelar har särskilt uppmärksammats 
och fått en noggrann beskrivning med förkla
rande teckningar. Vissa sömmar är dekorati
va, men prov på riktiga broderier förekommer 
inte. Undantag utgör applikationer av tygbitar 
i dekorativa former. 

Gravarnas textilrester har företrädesvis be
varats intill metalldelar, framför allt dräkt-
spännen av olika slag, knivar och bronskärl. 
En del fynd beskrivs bara som avtryck på me
talldelar. Gravfynden representerar klädva
nor hos medelklass och högre medelklass. En
staka prov på sidentaft samt guld- och silver
trådar har påträffats. Det är framför allt tu-
skaftstekniken, som är representerad bland 
gravfyndens textilier, men den förekommer i 
högst olika kvalitéer, från mycket grova till 
mycket fina. Somliga tyger har mönstrats ge
nom grövre trådar på vissa avstånd i varp- och 
inslagsled. Den finaste kvalitén är enligt Hägg 
slöjliknande och förekommer i fina yllevävna
der, använda vid ett speciellt gravskick. Ky-
pertlekniken 2/2 är endast hälften så vanlig 
som tuskaft. En del exempel finns också på 
s.k. diamantkypert. Hägg beskriver bl.a. en 
tunika i diamantkypert (ibland kallat rutky-
pert, vilket leder till missförstånd), som hon 
tror har använts som undertunika. Det synes 
dock vara högst ovanligt att en vävmönstrad 
klädnad används som underplagg. Kanske det 
snarare är fråga om en ytterklädnad fcir var
mare årstid. Så vitt man ser på teckningarna 
har teknikerna i bruten kypert skarp anslut
ning vid vändningar i varp- och inslagsled 
(dvs. diamant- och fiskbensmönstrad kypert, 
här missvisande kallat spetskypert), vilket är 
typiskt för vävar från en varptyngd vävstol. 
Detsamma gäller band som uppsättningskant. 
Ett ytterligare kännemärke på sådana vävar är 
enligl Hägg rörformiga stadkanter, som det 
finns exempel på bland fynden. Prov på tre-
skaftad väv, som skulle bli så ofta förekom
mande under medeltiden, är här mycket säll
synta. Enstaka fynd av bi ie kvävda band finns 
också. 
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Bland gravfynden, i motsats till bland bo
platsfynden, förekommer tyger mönstrade 
med meitiv. Mönstringen gäller i regel bro
schering, bl. a. i det som i svensk folkkonst 
kallas krabbasnär och som också förekommer 
i Birka. Vad Hägg kallar damastartad möns
terteknik synes mig vara mycket olik vad man 
allmänt betecknar som damast, vilken aldrig 
förekommer med frotterande inslag. Förutom 
alla dräktfynden finns en bil rya med oskuren 
lugg i flossa, som Hägg tror har tillverkats 
(kanske sytts in med nål) samtidigt med att 
ryan vävts, vilket enligt henne är unikt för 
vikingatiden. 

Liksom i föregående band framhävs i detta 
betydelsen av ullens varierande beskaffenhet 
och olika spmnmeteider för finhetsgraden och 
mönstringen av tygerna. På ullens och spin-
ningens beskaffenhet beror även de speciella 
tygkvaliléer, som lämpar sig för varierande 
yttre faktorer såsom växlingar i väderlek, vil
ket framgår av beskrivningarna. Inga Hägg är 
sålunda öppen för betydelsen av klädernas oli
ka bruk, både till nytta och nöje. 

Genom den noggranna beskrivning som 
Inga Hägg gjort av materialen och teknikerna 
samt rekonstruktionerna av dräktplaggen ter 
sig Bericht 29 såväl som hennes föregående 
bok om textilierna från Hedeby grundläggan
de för samtida och framtida textilforskning. 

Gertrud Grenander Nyberg 
Fyrverkarbacken 2 1 
S-l 12 60 Slockholm 

Textiles in Northern Archaeology, North Euro
pean Symposium for Archaeological Textiles, 
Monograph 3. Ed. Pendope Walton & John-
Peter Wild. London 1990. 231 s. ISBN 1-
873132-05-0. 

NES AT grundades 1981 för atl främja studier 
och publikationer om textilier från arkeologi
ska fyndplatser i Nordeuropa. Det tredje sym-
posiet hölls i York 1987 och rapporten däri
från förelåg i tryck 1990 med ovanstående 
titel. 

Volymen är tillägnad den framstående eng
elska forskaren Elisabeth Crowfoot, som 
skrivit ett bidrag med titeln »Textile fragments 
from 'relic-boxes' in Anglo-Saxon graves». 
Askarna och fragmenten kan tydas som vitt
nesbörd från en tid då kristna och hedniska 
trosföreställningar fanns jämsides. 

Bokens omslag framställer ett 700-talsbro-
deri i guld och silke, vars tekniker beskrivs av 
Helen M. Slevens. De övriga bidragen är 
högst varierande beträffande både tid och 
rum, alltså inte begränsade till Nordeuropa. 

Lise Bender Jörgensen presenterar stenål
derstextilier, bl.a. de äldsta i Danmark, fynd 
från mesolitisk tid. Den spanska feirskaren 
Carmen Alläro ger en översikt över korg- och 
vävtekniker i Sydvästeuropa fram till romersk 
tid för att ge en bild som kan jämföras med 
nordeuropeiska förhållanden, Samma kompa
rativa ambition har George W. Taylor, som 
skriver om röda och purpurröda färger under 
antiken och i det förnorniandiska England. 
U. Körber-Grohne presenterar textilier, fisk
nät m. m. från neolitiska boplatser vid Boden-
sjön. 

Marie Kostdnikova berättar något om tex-
lilfoiskningen i Tjeckoslovakiet, speciellt i 
Mähren. Hon beskriver både textilier och tex
tilredskap, bl. a. brickor för brickvävning från 
800—900-talen, medan Anna Zarina, Riga, 
analyserar ett antal lettiska textilier från 
200-1200-talet fcir att finna de olika framställ
ningsformer som har brukats. 

Vidare beskriver Pendope Walton fynd 
från Coppergate, York, och granskar dem för 
att finna vilka seim kan ses som produkter av 
vikingahandel. En socka gjord i nålbindning 
är det första exemplet på denna teknik som 
hittats i England, en teknik som noggrant be
skrivs i en särskild artikel av Egon H. Hansen, 
som verkade vid Moesgaard museum i Århus. 

I York har man också hittat en huvudbo
nad, som har likheter med en som påträffats 
bland andra huvudbonader i vikingatidens 
Dublin, beskrivna av Elizabeth Heckett. Om 
vikingatida kvinnodräkter skriver danskan 
Anne Hedeager Madsen med utgångspunkt 
från i Danmark funna spännbucklor, medan 
Elisabeth Munksgaard behandlar de s. k. guld-
gubbarna, som har intresse bl. a. från dräkt-
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synpunkt. Hon beskriver även i en särskild 
artikel hur ett dräktplaggs ålder och proveni
ens kan bli helt felaktigt bestämda på grund av 
gammal katalogisering men senare avslöjade 
genom tandemaccelerator-undersökning. 

Den polske forskaren Jerzy Maik har i ett 
bidrag koncentrerat sig på engelska och flam
ländska textilier, funna i Gdansk. Därvid be
rör han den gamla frågan om det s. k. frisiska 
klädet i Birka och på andra platser. Han cite
rar A. Nahlik som beskrivit textilierna från 
Novgorod och analyserat den ull som ingått i 
dem, något som Maik rekommenderar väst
europeiska forskare. En annan polsk forskare, 
Jacek Moszyriski, har i sin rapport behandlat 
medeltida fynd från gravplatsen i Stary 
Brzesc. 

Frances Pritchard, Museum of London, be
handlar några typexempel av mönstrade texti
lier från 1300-talet från en fyndplats kallad 
Baynard's Castle nära Themsen. Där har på
träffats bl. a. band, siden i olika kvaliteter och 
yllevävnader med silkeinslag, vilka vittnar om 
de förmögnas klädvanor. Den tyske forskaren 
Klaus Tidow rapporterar från en annan stor
stad, Berlin, om intressanta textilier och deras 
användning under medeltiden och senare. 

I två bidrag jämförs etnologiskt material 
med arkeologiskt för att tolka det sistnämnda. 
Det gör Karen-Henne Staermose Nielsen i frå
ga om förhistoriska vävställningar och Gert
rud Grenander Nyberg i fråga om textilred
skap från den nordtyska boplatsen Elisenhof 
från omkr. 800. 

Två fyndkomplex från 1600-talet skildrar 
högst olika förhållanden. Det ena gäller kistor 
med textilier fcir två kungliga barn i Roskilde 
domkyrka, skildrade av Else Ostergaard. Det 
andra handlar om klädfynd från en gravplats 
på Spetsbergen, beskrivna av den holländska 
forskaren Sandra Vons-Comis. I båda artiklar
na finns beskrivningar av konserveringen, lik
som i artikeln om en medeltida mitra från 
Braunschweig av Anndiese Streiter, Nurn
berg. Speciellt intresse för konservatorer tor
de Elisabeth E. Peacocks artikel om Svalbard-
projektet ha samt artikeln som är skriven av 
Bill Cook och Brenda Lomas och har titeln 
»The evidence of wear and damage in ancient 
textiles». 

NESA III säljs genom Dep. of Archaeology, The 
University, Manchester M13 9PL, England, och 
Textilmuseum, Parkstrasse 17, D-2350 Neumiins
ter, Tyskland. NESA IV, rapport frän ett symposi
um i Köpenhamn, är tryckt 1992. 

Gertrud Grenander Nyberg 

Kenneth Awebro (red.), Silvret från Nasafjäll. 
Arkeologi vid Silhojokk. Riksantikvarieämbetet. 
Byrån för arkeologiska undersökningar. 
Stockholm 1989. 207 s. ISBN 91-7192-768-9. 

Vad som brukar kallas historisk arkeologi, har 
länge fört en undanskymd tillvaro i Sverige. 
Så mycket mer glädjande är därför ne
danstående arbete. 

Vid Silbojokk intill sjön Sädvajaur i Arje
plogs socken, Lappland, drevs 1635-59 Piteå 
silververk, med gruva i Nasafjäll. Inför (läm
ningen av sjön genomförde Riksantikvarieäm
betets Undersökningsverksamhet (UV) 1 9 8 3 -
84 en arkeologisk undersökning av hytt
området. Till den kopplades en expertgrupp 
representerande olika andra vetenskaper, för 
att kunna ge en allsidig bild av såväl livet vid 
bruket som vid gruvan. 

Det är ett mörkt och sägenomspunnet styc
ke lapplandshistoria, som här dras fram i lju
set. 

Huvudförfattare är arkeologen Ylva Ros
lund. I kapitlet "Undersökningens målsätt
ning" tar hon upp relationen mellan det 
arkeologiska och det skriftliga materialet. I 
"Historik kring bergsbruket" och "Silververk 
samtida med Silbojokk och äldre" ger hon en 
översikt över äldre tiders utvinning av silver i 
Sverige. Hennes utförliga presentation av 
"Den arkeologiska undersökningen" utgör 
bokens tyngdpunkt, och hon avslutar med 
"Bebyggelseutvecklingen i Silbojokk enligt 
det historiska och det arkeologiska materia
let". Värdet förhöjs än mer av hennes ypperli
ga teckningar av såväl föremål som rekonstru
erade miljöer. 

29 anläggningar beskrivs utförligt, t. ex. 
stolpbod, stall och lider, parstuga, bostäder, 
hyttor, slaggvarp och smedja, källare, rökstu
ga fiir kein, bagare- och bryggstuga, kyrka och 

Fornvännen 88 (1993) 



120 Recensioner 

kåtaplats. En rad föremålsfynd gjordes. De 
visar stora likheter med det material som hit
tills är känt från svenska städer under 1600-
talet. Därtill kommer det intressanta ornerade 
ben- och hornmaterialet, till största delen av 
samiskt ursprung, som t. ex. en shamantrum-
mehammare, skedar, väskbyglar och delar av 
seldon. 

Jan Norrman skriver om "Kraftverk i Skel-
lefteälven", med en tabell över de fornläm
ningar som tidigare registrerats av ämbetet i 
Skellefte älvs flodområde. 

Kenneth Awebro berättar om "Bebyggelsen 
vid Silbojokk åren 1635-1659", "Piteå silver
verks försörjning av ved och kol" och "Kyrklig 
verksamhet i Silbojokk", allt utifrån de histo
riska källorna. 

Nils Björkenstam tar upp "Framställning av 
silver ur blymalmer på 1600-talet - en översikt 
anpassad till malmer och metoder som kan ha 
använts i Silbojokk", och Stig Petersson "Pro
cessmetallurgins utformning i Silbojokk". 

Sabine Sten går igenom "Husdjurshållning, 
jakt och fiske i Silbojokk - en osteologisk ana
lys av djurben". 

Slutligen ger Einar Wallquist en översikt 
över "Föremål från Silbojokk i Silvermuseet i 
Arjeplog" - det var "Lappmarksdoktorn" 
som skapade detta museum. 

Boken är rikt illustrerad och har en tilltalan
de typografi. För formgivningen svarar Thu 
Andra1, som också står bakom en rad andra av 
UV:s tryckta arbeten från senare år. 

I ilsammans har detta blivit en faktaspäc
kad, bred och intressant skildring av ett 
omdiskuterat kapitel i centralmaktens utnytt
jande av norra Sveriges naturrikedomar. 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Islams vandringsman. Ibn Balluta "Arabvärldens 
Marco Polo" 1325-1354. Hallonquists Bokför
lag, Slockholm 1989. 390 s. ISBN 91-87642-
00-X. 

Ibn Baltuta var född i Marocko vid 1300-talets 
början; hans familj tillhörde en berberslam. 

Som ung lämnade han sin hemstad Tanger för 
att under talrika resor i trettio års tid färdas 
ända till Kina. Han är den ende medeltida 
resenär som man vet besökte vartenda land 
som vid den här tiden löd under muslimskt 
styre - färder på tolv tusen mil, har man be
räknat. Resultatet har blivit en utförlig skild
ring av dåtidens muslimska samhälle. Allt är 
dock baserat på hans egna erfarenheter och 
de upplysningar han får. Några anteckningar 
att stödja sig på tror man inte att han haft, när 
han i efterhand berättade om sina öden för 
den främste skrivaren vid sultanens hov i Fes. 

Detta urval av Ibn Battutas resor är gjort av 
Sir H. A. R. Gibb, vars långa förord också 
inleder boken. Översättningen är utförd av 
Mikael Möiiing. Den svenska utgåvan kom
pletteras med en utökad notförteckning sann 
kartor, som gör det möjligt att följa Ibn Battii-
tas färder. 

Skildringen är mycket målande och fakta
späckad, konkret och livfull, vilket ger en stark 
närvarokänsla. Ett exempel är den berömda 
skildringen av s. k. tyst handel i Mörkrets land 
(Sibirien), som Battuta hörde den beskrivas i 
Bulghar. Han slog dock tanken ur hågen att 
själv resa dit — det var en 40 dagars färd i 
hundsläde: 

Där- lämnar man det gods man haft med sig och 
återvänder sedan till det vanliga lägret. Dagen där
på ger man sig av för alt inspektera varorna och 
billar då packar med skinn av sobel, hermelin och 
ekorre, dm köpmannen är nöjd med bytet tar han 
(lem, nicii om han inte är belåten lämnar han dem. 
Dä lägger invånarna för del mesta till fler skinn, 
men det händer ocksä all de tar bon alla från 
platsen ocli lämnar köpmannens varor. Det är deras 
metod alt köpslå. De- som reser dit vel inte vilka de 
handlar med. 

Efter sin återkomst till Marocko utnämndes 
Ibn Battuta till quadi, domare, en befattning 
han också uppehållit under en del av sin sju
åriga vistelse i Indien. Han tillhörde alltså den 
religiösa överklassen i det muslimska samhäl
let, och uppsökte överallt likasinnade, senn 
han utbytte gåvor med. Han tycks ha varit cn 
mycket mänsklig person: generös och human, 
modig och lärd — men också högdragen och 
svag lör livets godheten Han väntade sig att 
mötas med respekt och vördnad. Hans ex-
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travagans väckte dock ibland misshag, och 
inånga var rädda fcir hans stora inflytande. 

Ibn Battuta var en sann resenär - efter att 
först ha haft en pilgrimsfärd till Mecka och 
fleråriga studier där som mål, blev det alltmer 
resandet självt som fängslade honom. Han 
deltog i pilgrimsfärder, var i tjänst hos sul
tanen i Delhi, som skickade ut honom som sitt 
sändebud till Kina. Han besökte Maldiverna, 
handelsstationerna längs Afrikas östkust och 
for över stäpperna i Centralasien. 

Den svenska utgåvan tycks vara väl översatt 
och har en tilltalande typografi. Den är ett 
väsentligt bidrag till den inte alltför rika Horan 
av nyutgåvor av levande dokument över svun
na tider. 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Vilhelm av Rubruk. Resa genom Asien från Kuus-
tantinopel lill Karakorum 1253—1255. Utgi\e-ii 
och bearbetad av Ingvar Svanberg. Gidlunds 
Bokförlag 1990. 160 s. ISBN 91-7843-031-3. 

Franciskanermunken Vilhelm av Rubruk fär
dades år 1253 från Konstantinopel till Kara
korum vid Gobiöknens rand, huvudstad i det 
mongoliska stäppimperiet - den största sam
manhängande statsbildning som någonsin exi
sterat, dä styrd av Djiugis khans sonson Mönk-
ge. (Först med hans efterträdare och bror 
Khubilai, känd från Marco Polos reseskild
ring, flyttades huvudstaden till Peking.) 

Uppdraget var privat: Vilhelm önskade 
missionera österut. Han medförde dock ett 
rekommendationsbrev från Ludvig den helige 
av Frankrike, som han tjänat. Det var också 
för att berätta för denne om sin resa, som han 
efteråt, förmodligen med egen hand, skrev 
ner sin reseskildring. Då hade han inträtt som 
lektor i etl franciskanerkloster i Akka i nuva
rande Syrien. Han bad emellertid också kung
en om hjälp att få återvända till Frankrike. Väl 
där, mötte han i Paris den engelske filosofen 
Roger Bacon, som berättat om honom, och 
sinn var invcket intresserad av hans färder. 

Vilhelm härstammade sannolikt från byn 
Rubruc nära staden Cassel i Flandern, och 
tycks ha haft tyska som modersmål. Han stu
derade eller tillbringade en längre tid i Paris, 
där han också förvärvade en stor förtrogenhet 
med franska viner. Vid tiden för sin långa resa 
var han redan i 30- eller 40-årsåldern. Han var 
en storvuxen man - endast en kraftig häst 
orkade bära honom. Mycket mer vet man inte 
om honom. 

De första realistiska skildringarna av 
mongolernas levnadssätt och politiska organi
sation som man känner är från 1240-talet, då 
Vilhelms ordensbroder Johannes av Piano 
Carpini besökte dem. Men Vilhelms skildring 
utgör än idag den mest verklighetsnära källan 
till vår kunskap om livet bland mongolerna 
under 1200-talet, och är vida överlägsen Mar
co Polos som källskrift. Så sammanfattar Ing
var Svanberg det allmänna omdömet i sin in
tressanta inledning. 

Vilhelms skildring innehåller unika uppgif
ter om den mongoliska administrationen och 
de ledande befattningshavarna, och bjuder på 
mänga etnografiskt intressanta detaljer. De 
inledande kapitlen är en regelrätt systemati
serad etnologisk rapport om mongolernas se
der och levnadssätt. Själv var Vilhelm en rak
ryggad och modig man. som vågade säga ifrån 
inför själve khanen. 

Av intresse är också att Vilhelm vid resans 
början på Krim Haffade på krimgoter, vilkas 
språk - som dog ut på 1700-talet - han helt 
riktigt betecknade som tyskt, dvs. germanskt. 

En fråga man eifta ställer sig inför foma 
tiders långväga resor, inte minst dem i mis-
sionssyfte, är hur språksvårigheterna tedde 
sig. Därför är det intressant an notera hur 
ofta Vilhelm klagar, ja, ibland drivs till vansin
ne (iver odugliga och opålitliga tolkar. 

Den här svenska utgåvan av Vilhelm av Ru-
biuks reseskildring är en grundlig bearbet
ning - delvis en nyöversättning - av Jarl Char-
pentiers svenska översättning från år 1919. 
Den är ett led i arbetet inom etl forsknings
projekt om folken och kulturerna i Centralasi
en, som bedrivs vid Centrum lör multietnisk 
forskning vid Uppsala universitet. Mycket av 
det Vilhelm beskrev på 1200-talet återfinns 
hos kazaker odi kirgiser på 1900-talet, delvis 
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beroende på att den nomadiserande boskaps
skötseln på sina håll fortlevt fram till idag. 

Att Vilhelms skildring än idag anses vara en 
viktig historisk källa också fiir mongolerna 
själva, visas av att den på 1980-talet t . o .m. 
utkom i en mongolisk utgåva i Inre Memgoliet. 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 

Samfundsorganisation og Regional Variation. 
Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. 
Beretning fra 1. nordiske jernaldersymposium 
på Sandbjerg Slot 11-15 april 1989. (Jysk 
Arka-ologi.sk Selskabs Skrifter XXVII.) Red. 
Charlotte Fabech och Jytte Ringtved. Hoj
bjerg 1991. 350 s. 

Det är inte ofta man i sin hand får en bok som 
man kan uppskatta både för dess yttre eich for 
dess inre. Men så är fallet for Samfundsorgani
sation og Regional Variation. Bakom den vac
ker! blå pärmen där ett av guldhornen utgör 
den smakfulla dekoren finns ett innehåll som 
man gärna kommer att återvända till, dels fiir 
att inhämta kunskap men eickså för att söka 
diskussionsunderlag och idéer för kommande 
arbeten. De två redaktörerna är verkligen att 
gratulera till den vackra och innehållsrika bo
ken som kommer att glädja många. En kritisk 
anmärkning vill jag emellertid kosta på mig. 
Det gäller uppsatsemas inbördes ordning som 
inle lycks mig riktigt logisk. Varför har man 
exempelvis skiljt Lundeborg och Gudme åt 
och vaden" har tre uppsatser placerats mellan 
två brakteatuppsatser vilka kompletterar var
andra på ett förträffligt sätt? 

Publikationens sex första uppsatser är sam
lade under rubriken »Import og Funktion» 
och utgör ett heterogent block med många 
fasetter. Henrik Jarl Hansen inleder med eu 
översikt (»ver Dankirke som han kallar »en 
mytc i dansk arkaeologi», cn blygsam under
drift tycks det mig och man dristar sig atl byta 
ut »dansk» mot »skandinavisk». Fiir visst är 
Dankirke lika mvtomspiiiinet for oss som fiir 
danskarna! Undersökningarna där företogs 
mellan 1965 och 1970 av Elise Thorvildsen 

och någon egentlig publicering har ännu inte 
sken. l iots att de utförda undersökningarna 
har skett i en blygsam skala (ca 3 200 ni"' har 
undersökts) har det arkeologiska utbytet varit 
myckel sunt . Fyndmaterialet innehåller indi
kationer på alt platsen redan under äldre ro
mersk järnålder haft viss betydelse. Fiirst i eich 
med periodens yngre skede kan man emeller
tid tala om en »centralfunktion» i det att 
hantverksaktiviteter (bronshantverk och järn-
bearbetning) och redistribution av exempelvis 
glas då kan beläggas. 

Naturligtvis söker Hansen också diskutera 
den ekonomiska bakgrunden fiir Dankirke 
och pekar bland annat på boskapsskötsel som 
en viktig basnäring kompletterad med handel 
med avkastningen från denna och eventuellt 
också handel med salt. Detta kan knappast 
sägas utgöra revolutionerande tankegångar. 
Boskapsskötsel figurerar ofta som förklaring 
till enskilda större eller mindre områdens eko
nomiska särställning. Vi kan bara tänka på 
Västergötland eller Öland, där I lagberg fram
fört en likartad förklaring fiir rikedom pä 
såväl romersk import som guld eller på Born
holm. Tankegången kan likaledes appliceras 
på Uppland, (lär de betesmarker som frigjor
des under äldre järnålder givit ypperliga för-
utsättningar för en intensiv boskapsskötsel. 
Och tanken på nötboskapens betydelse är 
självklart frestande, men kan man verkligen 
låta den få denna smått dramatiska betydelse? 
Att nöt spelat en avgörande roll under äldre 
järnålder kan anses som höjt över alla tvivel, 
men man frågar sig enn detta inte är ett gene
rellt drag som ime- är unikt liir vissa områden, 
Boskapsskötseln har naturligtvis haft en stor 
och avgörande betydelse pä del lokala planet 
men an därifrån upplyfta den till cn potentiell 
handelsvara i ett mer globalt perspektiv tror 
jag är att avsevärt överdriva dess betydelse. 

Också nästföljande bidrag, lodat tal av Per 
O. Thomsen, behandlar handelns mer fysiska 
lämningar. 1986 upptäcktes Lundeborg på 
sydöstra Fyn, beläget ca 5 km från Gudme och 
nära såväl Broholm som Mollegårdsmarken, 
välklingande namn i arkeologiska samman
hang och uppmärksammade redan under för-
i.i seklet av bland annat Sehested. På Lunde
borg har påvisats såväl tjocka, delvis kraftigt 
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fyndförande kulturlager som anläggningar av
skilda slag som pekar på platsens betydelse-
som handels- och hantverksplats. Den förefal
ler att ha varit i bruk från ca 200 och in i 700-
talet e. Kr. och har uppenbarligen under den
na tid genomgått vissa funktionella föränd
ringar, Thomsen ser Lundeborg som en plats 
fcir administrativ handel med import av bland 
annat romerska lyxvaror (belagd genom glas
fynd) men också som en regelrätt marknads
plats, där individuell handel hos de på platsen 
verksamma hantverkarna har kunnat ske. 
Bland annat uppfattar han de 60 denarer som 

i framkommit som tecken på det sistnämnda, 
dessa mynt skall alltså ha använts som betal
ningsmedel i regelrätt handel, det vill säga de 
har cirkulerat och bibehållit sin ursprungliga 
funktion. 

Ekonomi och handel diskuteras också av 
Frands Herschend i dennes bidrag om meiall-
ekonomins utveckling med speciellt hänseen
de till Oland under de första femhundra åren 
efter Kristi födelse. Diskussionen baserar sig 
hell på administrativ handel och det hävdas, 
alt man på Öland haft standardiserade metall-
enheter vilka fungerat som nominella värde
mätare. I vardagstransaktioner har ämnesjärn 
spelat en avgörande roll och detta visas inte 
minst av de skatter som påträffats innehållan
de enbart sådana. Men främst bland metaller
na har guldet stått. De många skatterna på 
Öland liksom förhållandet att mänga av dem 
framkommit i hus tar Herschend som intakt 
för, atl ägandet varit spritt och individualise
rat. Man kan se en form av hierarkiseiing i 
skatterna och tre guldägande grupper utkris
talliserar sig: 

— en liten, mycket guldrik 
— en stiirre, rik grupp 
— en stor grupp små guldägare. 

De första grupperna tesaurerar sitt guld och 
håller det utanför cirkulation medan de små 
guldagarna har stiirre omsättning på sina skal-
ter. Detta visar, att den ekonomiska överklas
sen står iiver det metallekonomiska spelet och 
de har också en förmåga att ackumulera de 
mynt som väger mer än genomsnittet. De ökar 
alltså sina skatter på bekostnad av de små 
guldägama Herschends slutsats av analysen 
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blir, att »det ekonomiska spelet alltså leder 
både till en accentucring av den sociala strati-
llei ingen och uppkomsten av ett mellanskikt 
vari sådan status, som är förknippad med den 
sociala hierarkin i storl, nämligen guldrike
dom, kan förvärvas genom själva hanteringen 
av betalningsmedel». Denna slutsats går stick i 
Stäv med vad Monika Rasch kommer fram till 
genom en analys av de iiländska gravfynden. 
Hon hävdar istället, att den enskilda indivi
dens sociala position inte gick att påverka utan 
att den var given på förhand. Rasehs material 
är emellertid hämtat från romersk järnålder 
och Herschends grupp »nyrika» framträder 
först i och med att solidi introduceras på ön. 
Bättre relevans har kanske därför Charlotte 
Fabechs analys av fynden av »Sösdala-karak-
tär» som hon ju uppfattar som ett utslag fiir 
en mindre grupp människors återkomst till 
Skandinavien efter t jdust hos hunnerna. Väl 
hemkomna bildar de ett aristokratiskt skikt 
utan direkta rötter i den äldre stratifieringen, 
med andra ord en grupp motsvarande unge
fär Herschends andra grupp. Kan samma för
klaringsmodell tillämpas på Öland? 

Samhällsstruktur, symbolspråk och stratifi-
cring kan sägas utgöra nyckelbegrepp i Jytte 
Ringt veds analys av de importföremål som 
framkommit i Sejlflodgravplatsens 295 ske-
lettgravar. Från en inledande läsvärd och tan
keväckande teoretisk diskussion kring be
grepp som centrum-periferi , maktstruktur 
och symbolik får läsaren möjlighet all genom 
en traditionellt grundlig föremålsanalys, där 
såväl proveniens som datering av enskilda 
föremålsformer berörs, närmare sätta sig in i 
typvariation, kronologisk spridning etc. Före
målens sociala tillhörighet berörs likaså och 
det visar sig, att de importerade glas- och 
lerkärlen endast uppträder i högstatusgravar 
medan efterbildningar av importkärl återfinns 
i samtliga av de tre utskiljbara statusgrupper
na. 

Många aspekter i Ringtveds uppsats är in
tressanta och förtjänar att närmare diskuteras 
men jag skall inskränka mig lill ett av resulta
ten. Under romersk järnålder är dryckesservi-
ser vanliga i gravar, såväl importerade som 
inhemska. Förmodligen har de haft högt sta
tusvärde och ingått i det komplicerade svm-
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bolspråk som den dåtida eliten omgav sig 
med. Man kan tänka sig, att de haft en viktig 
funktion exempelvis vid religiösa cermonier, 
vid knytande av allianser eller avläggandet av 
trohetseder. I och med folkvandringstiden 
sker emellertid en förändring och seden att ge 
den döde en dryckesservis upphör. Varför, 
frågar man sig och Ringtved föreslär som en 
tänkbar förklaring att en social förändring 
skett där de tidigare betydelsefulla familjerna 
i »landsbyerna» har underställts en högre soci
al nivå som också övertagit di vckesceremoni-
erna. Tanken är onekligen tilltalande och då 
Ringtved även lyckas förankra resultatet i ett 
regionalt perspektiv, där en starkare »centrali
sering» av makten på en nivå över »landsbyer-
ne» gör sig gällande är man benägen att nicka 
bifallande till teorin. Den blir än mer tilltalan
de då man väger in andra vittnesbörd från 
symposiet, exempelvis Andréns bidrag till 
brakteat diskussionen eller Fabcchs analys av 
offerskicket under äldre och yngre järnålder. 

Nästföljande uppsats behandlar Finlands 
äldre järnålder och är författad av Marianne 
Schauman-Lönnqvist. Genom såväl språkliga 
som kulturella faktorer är ju Finland delvis 
skilji från övriga Norden och det är därför 
ime att förvånas över, att såväl östbaltiska, 
skandinaviska som allmängermanska föremål 
uppträder. Blandningen har givit upphov till 
livlig diskussion kring etnicitet etc. men 
Schauman-Lönnqvist menar att föremålen 
kommit lill Finland genom skilda typer av kon
takter. Av språkliga skäl är det naturligt att 
kontakterna med Baltikum varit livliga och de 
ses som mindre prestigetyngda och mer av 
typen släktskapsförbindelser. De östbaltiska 
smyckena uppfattas således som resultat av 
äktenskap där kvinnan markerat sin baltiska 
»ursprungsidentitet» genom dem. Här tror jag 
emellertid att hon underskattar kontaktemas 
betydelse. Kvinnornas roll som symboler och 
medel fcir politiska och/eller ekonomiska alli
anser har förmodligen varit steine än vad vi är 
benägna att tro. Att en lokal storman kunde 
visa upp en »exotisk» fru som tecken på goda 
förbindelser med fränder och stormän söder
ut har säkert varit lika prestigefyllt som att 
kunna visa upp ett västerifrån kommande im
portkärl. Förmodligen har kvinnan vid man

nans sida också representerat betydligt kon
kretare faktener, exempelvis militärt eller per
sonligt stiid, än den importerade vinskopan. 

Analysen av det finska materialet visar, att 
det under romersk järnålder funnits ett övre 
socialt skikt vilket utgjordes av vapenföra män 
som behärskade alla samhällets sektorer. Hos 
dem låg kontrollen (iver pälshandeln med 
Mellaneuropa om vilken den västerifrån keim-
manclc importen vittnar och de upprätthöll 
också släktskapsförbindelser med det baltiska 
området. Under folkvandringstiden förefaller 
en förändring att ske vilket ses bland annat av 
spridningen av stil I-ornerade föremål. En 
okad grad av specialisering gör sig gällande 
och kontaktvägarna förändras. 

Från periferi till centrum förflyttas man ge
nom Lila Lund Hansens uppsats om Him-
tingoje. Redan 1828 inlämnades de första fyn
den därifrån och kända namn såsom Engel
hardt, Neergaard, Miiller och Norling-Chris
tensen är förknippade med företagna under
sökningar. Mellan 1971 och 1981 genomför
des en slut- och totalundersökning av grav
platsen under Lund Hansen ledning. Him-
lingoje-giavplatsen är unik i flera avseenden. 
Så vitt man känner till finns enbart »rika» 
gravar där vilket skiljer gravplatsen frän andra 
själländska. De äldsta gravarna är stora högar 
uppbyggda av torv och de tolkas som ett tec
ken på en nyetablering, där en hövdingasläkt 
markerar sin maktposition över området. Up
penbarligen har släktens betydelse kulminerat 
under (Mb då platsen fungerat bland annat 
som ett filter vid distribution av romersk im
port till Övriga eldar av Skandinavien. Dena 
diskuteras av Lund Hansen som dels sätter in 
Himlingoje i elt lokali sammanhang, dels i ett 
mer kontinentalt. Men tolkningen av Him
lingoje försvåras onekligen av det faktum, att 
det linns sa osedvanligt inånga rika gravar i 
området oeh att dessa tycks vara i det närmas
te samtida. Att diskutera centrum—periferi 
inom Själland tycks därför litet vanskligt lik
som att relatera Himlingoje till Valloby och 
Varpelev. Tolkningen av själva gravplatsen iir 
också komplicerad vilket illustreras indirekt av 
Lund Hansen då hon diskuterar förekomsten 
av ormhuvudringar od i Kolbenringar på 
Himlingoje. Efter atl ha slagit lasl, alt grav-
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platsen tillhör en och samma släkt accepterar 
hon Werners teori om ormhuvud- och kolben-
ringarna som värdighetstecken, där kolben-
armringama markerar en furste/hövding och 
ormhuvudringarna bildens ledare, en »Ge-
folgsmann». Detta innebär, att det i samma 
släkt funnits dels en furste/hövding, dels en 
ledare för hirden, en i och för sig inte orimlig 
tanke men samtidigt en, som man inte kan 
acceptera så helt okritiskt. Ser man lill orm
huvudringarnas spridning och fyndsamman
sättning finner man, att de i Norden uppträ
der i gravar bara i Danmark, i Norge, i Väst
manland och i Finland men att de däremot 
förekommer i skattfynd i bland annat Islärke, 
Uppland och på Oland och Gotland. Senn fle
ra forskare redan tidigare uppmärksammat 
tycks ormhuvudringarna vara uppvägda efter 
ett bestämt viktsystem, och att se dem, liksom 
exempelvis Frands Herschend gjort, som en 
form av betalningsmedel i förskönad form lig
ger därför nära. Utifrån spridningen skulle 
man därför kunna hävda, att ringarna utgör 
en central företeelse och atl de tillverkats i de 
områden där de uppträder i skatt fynd men 
utgör en periferi i de där de återfinns i gravar. 
De danska, norska och finska ringarna skall 
därför snarare ses som ett tecken på redistri-
bution av prestigegods och inte som ett belägg 
för en form av hierarkisering av ett övre soci
alt skikt. Därmed skulle Werners teori om 
ormhuvudringarnas betydelse vara felaktig vil
ket enligt min mening också framgår av att 
ormhuvudringar ofta uppträder i skattfynd 
samman med kolbenarmiingar, dvs. skatter 
som i sådana fall både skall representera en 
furste och en hirdledare. Däremot kan man 
inte utesluta, att fingerringar av ormhuvud
typ, som ju också uppträder i Himlingoje, 
skulle kunna ges en tolkning i linje med den 
som Werner framlagt. Jag skulle emellertid 
inte vilja gå lika långt seim Werner utan in
skränka mig till att hävda, att dessa ringar haft 
en speciell symbolisk innebörd. 

Bokens andra samlingsblock har rubriken 
»Grave og Samfund» och det inleds av Jens N. 
Nielsen som berör demografiska undersök
ningar. Nielsen är kritisk till de populations-
beräkningar som tidigare gjorts i Danmark 
med utgångspunkt från »landsbyerne» och 

menar att analyser av detta slag måste grunda 
sig på undersökta gravar. Även där finns 
emellertid svårigheter vilket illustreras av 
Sejlflod där såväl gravar som boplatslämning-
ar undersökts. 

Gravar som andlig/religiös manifestation 
behandlas av Agneta Lagerlöf i en intressant 
uppsats. Efter att i flera bidrag tagit del av 
analyser av social struktur baserade på grav
fynd känns det uppfriskande att möta en for
skare som vågar hävda, att gravarna främst 
säger något om religiösa föreställningar och 
dödsuppfattning. Kanske detta delvis kan för
klaras med det material som Lagerlöf analyse
rat. Hon poängterar gravformernas yttre 
form som indikationer på individens sociala 
tillhörighet, men skjuter litet vid sidan av då 
hem exemplifierar detta geneim att säga, att 
kvinnogravar ofta täcks av runda stensättning
ar medan mansgravarna är mer varierade. 
Men onekligen har hon rätt då hon hävdar, att 
en religiös/andlig dimension måste ges tolk
ningen av gravarna. 

Problem av besläktad natur berörs av Moni
ka Rasch med utgångspunkt i det öländska 
materialet. I öns gravritual har uppenbarligen 
ingått upptagande av skelettdelar och föremål 
varför kvantitativa analyser av gravgodset inte 
låter sig göras. Däremot kan rumslig sprid
ning såväl inom enskilda gravfält som gravfäl
tens spridning liksom en analys av vilken typ 
av gravgeids som kvaiiämnats utgöra kriterier 
fcir sociala analyser. Intressant är, att Rasch 
kan påvisa, att endast en eller möjligen två 
personer per generation graviagts på de 
öländska gravfälten. Gravfältstätheten indike
rar, att en familj/släkt kontrollerat ett mindre 
landområde och Rasch anser, att landinne
havet i första hand varit statusgivande och att 
de överregionala kontakterna först kommit i 
andra hand. 

De teoretiska utgångspunkterna fcir graven 
som ett element i en niångfasetterad kommu
nikation tecknar Björn Ringstad i sitt bidrag 
elär exempel hämtas från Västnorge. Ringstad 
ser stenhögarna seim ideologiska investering
ar, där den döde och de efterlevande manifes
terar sin ställning. Den kronologiska fluktua
tion som kan beläggas vad beträffar uppföran
det av storhögar kan, menar Ringstad, ses som 
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en markering av framväxten av ett nytt ledar-
skikl som manifesterar sin nyvunna ställning 
på detta sätt. Men uppförandet av storhögar 
kan också ha en lokal förklaringsgrund, en 
sätt att utåt visa och stötta den bestående sam
hällsstrukturen i orostider eller tider av inre 
strukturella förändringar. 

1 avsnittet »Jemets Implikationer» har tre 
bidrag samlats, ett svenskt och två danska. 
Gert Magnusson redogör för den jämtländska 
järnframställningen, ett resultat av mångsyss-
lande bönder som utnyttjat resurser i margi-
nalområden. Han menar, att den kan härröra 
från en kort, mycket intensiv »högkonjuktur» 
som omfattat några enstaka generationer un
der folkvandringstiden. Bakgrunden skulle 
vara de politiska kriser som vi bland annat 
möter i den rika meissfyndsmaterialet från 
Danmark och där främst från Jylland. Men 
här undrar jag om han inte är ute på osäkra 
isar. Majoriteten av de danska mossfynden är 
äldre än den jämtländska järnframställningen 
varför kopplingen inte alls är så självklar som 
Magnusson gör gällande, l ikaledes ställer jag 
mig undrande till varför han tar svärdskling-
o m a i de danska mossfynden som intäkt för 
lokal yrkesskicklighet och som tecken på nor
diskt hantverkskunnande. Som det kunnat vi
sas i Illerup är ju majoriteten av svärdskling-
orna importerade från romarna och de säger 
alltså något om yrkesskicklighet på romerskt 
område men föga om vad de nordiska smeder
na kunde förmå. 

Hos Jörgen Lund efterlyses en mer kultur
historiskt inriktad järnforskning. I Danmark 
har främst den tekniska sidan tidigare upp
märksammats vilket kanske har sin förklaring 
i, att arkeologer först i sen tid kommit att 
intressera sig för järnframställningen. Lund 
menar att den danska järnframställningen 
främst varit inriktad på husbehov men att in-
troducerandet av schaktugnama kan ha inne
burit en veritabel revolution, där 15—20 
gånger mer järn kunde produceras vid ett och 
samma tillfälle. Ur svensk synvinkel tycker jag 
det är intressant att se hur järnframställnings-
platserna ligger i anslutning till »landsbyerne». 
De utgör alltså inte den marginalföreteelse 
som vi är vana alt möta här utan har varit en 
naturlig del av bebyggelsen. 

Olfert Voss ger i sitt bidrag en forsknings
historisk överblick över dansk järnforskning 
och diskuterar likaså några enskilda lokaler. 
Diskussionen kring resurser såsom förekomst 
av myrmalm, träkol och lera är intressant, spe
ciellt som man kunnat påvisa ett skogsbruk 
med inriktning på kolning. 

Under rubriken »Guldet eig Magien» har 
fem bidrag samlats och denna del inleds av 
Mörten Axbeie som berör vad jag i annat sam
manhang kallat intellektuell import, dvs. över
föringen av föreställningar och idéer. Han 
gör detta med utgångspunkt från brakteater 
och tecknar inledningsvis en kulturhistorisk 
skiss (iver de mojligheter som funnits för di
rektkontakt mellan romare och germaner. 
Som utslag för idéöverföringar ser han bland 
annat runorna, charonsmynten, vissa väg
byggen samt till dels brakteaternas ikonografi 
och funktion. I just ikonografin ser Axboe 
tecken på ingående kunskaper om romerska 
uttryckssätt för härskaren. Han sträcker sig 
lill och med så långt att han vågar hävda, att 
brakteaterna vid sidan av den traditionella 
amulett karaktären kan ha fungerat som medel 
för all illustrera politiska idéer. 

Hos Lotte Hedeager behandlas de samlade 
guldfynden, de som brukar föras samman un
der samlingsnamnet skattfynd. Hedeager an
ser att fyndens sammansätt ning tyder på att 
en enhetlig tolkning inte är möjlig att giira 
utan hävdar, att vissa måste ses som profana 
och andra som sakrala. Bland de sakrala kan 
man urskilja två grupper, de officiella som 
innehåller exempelvis halsringar, annringar, 
många brakteater och/eller fibulor och de 
»privata» som kan ha ett mer blandat innehåll. 
De privata är resultatet av en enskild guldäga
res omsorg om tillvaron efter detta och avsedd 
lör hinsides bruk. De officiella däremot ser 
hon som tecken på en ny elit som hade konso
liderats och inte längre hade behov av att 
investera i begravningsritei". Istället blev det 
de som å samhällets vägnar kommunicerade 
med gudarna. 

Mitt eget bidrag om bland annat verkstads
grupperingar av svenskt material, från äldre 
romersk järnålder skall jag lämna därhän och 
istället övergå till nästa, där skattfynden be
handlas av Eliza Fonnesbeck-Sandberg ur helt 
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annan synvinkel är hos Hedeager. Hon upp
fattar uppenbarligen samtliga fynd senn profa
na och anser att sammansättningen i skatterna 
och de enskilda föremålstyperna är det primä
ra, inte idén bakom. Genom att studera depå-
sammansättningarna kan hon påvisa intres
santa skillnader inom Danmark, bland annat 
att guldet på Bornholm förblir i låfoim me
dan det i övriga Danmark bearbetas. Tyvärr 
diskuteras inte detta intressanta faktum mer 
ingående utan det inskränks till att konstatera, 
att »guldet kan vsere indfort til Bornholm i 
form af solidi og til resten af landet i anden 
form». Här hade en precisering varit önskvärd 
inte minst då denna kanske skulle kunna vara 
behjälplig vid en tolkning av hela komplexet. 
Istället diskuteras symbolvärden hos enskilda 
föremålsformer och ganska vingående kultur
historiska tolkningar görs. Naturligtvis är des
sa idéväckande och intressanta, men man 
frågar sig om inte materialet utkrävs mer in
formation än vad det egentligen innehåller. 
Viktigt är det onekligen med sådana tolkning
ar och Fonnesbech-Sandberg lyckas också på
visa slående kronologiska egenskaper i materi
alet exempelvis vad beträffar spridningen av 
halsringar och vapendetaljer. 

Anders Andréns bidrag till brakteat diskus
sionen tycker jag personligen är något av det 
bästa jag läst i ämnet på länge. Han försöker 
insätta brakteaterna i ett politiskt skeende 
med rötter i senantikens kejsarhov vilket han 
lyckas med på ett mycket övertygande sätt. 
Runinskrifterna spelar en avgörande roll fcir 
honom, och han hävdar tesen, atl de äldsta är 
de med läsbara texter, de yngre de med oläsli
ga. Detta kanske inte är helt riktigt, speciellt 
om man betänker att brakteatproduklionen av 
allt att döma varit mycket snävt kronologiskt 
avgränsad. Kanske avspeglar graden av läsbar
het istället närheten-avståndet till de centra 
där runkunskapen upprätthålls. Vara hur det 
vara må med den saken. Andrén finner i alla 
fall 22 brakteater med textassociation till var
andra. Dessa innehåller någon av formerna 
»inbjudan», »lök» och »öl» vilkas bakgrund han 
söker i samtida romerska mynt- och medal-
jongtexter där kejsarens egenskaper beskrivs. 
Andrén menar, an germanerna översatt de 
laiinska epiteten till germanska förhållande, 

och att brakteaterna alltså i lika hög grad som 
de romerska mynten varit politiska medier. 
Den ikonografiska framställningen kan därför 
ses som bildmässiga översättningar av den 
muntliga hyllningskulten. Brakteaternas funk
tion som tecken på vänskap betonas likaså och 
deras spridning säger något om den politiska 
geografin därigenom att stämpelkopplingar 
mellan brakteater i skilda områden kan visa på 
politiska allianser. 

»Magtens Ansigt» är samlingsnamnet för 
den avslutande delen av publikationen. Här 
inleder Henrik Thrane med en uppsats om 
Gudme på Fyn, en unik plats i flera avseen
den. Gudme präglas av en koncentration av 
kvalitets- och statusföremål under en lång pe
riod. Fiirekomsten av guldsmedsveikstäder, 
bronsgjutning, glastdlverkning, järnproduk
tion od i skcppsreparation visar på platsens 
betydelse liksom de sakrala ortnamnen. Thra
ne anser lör övrigi att Gudmes religiösa bety
delse har varit stor. 

Om orostider och politiska förvecklingar 
som stört den lugna samhällsutvecklingen 
skriver Johan Engström i sitt bidrag om forn
borgar. Han manar till försiktighet då man 
behandlar denna grupp av fonilämningar ef
tersom det är lätt att de missbrukas då man 
diskuterar exempelvis gränser, politiska cent
ra eller krigiska förvecklingar. Fornborgar har 
uppförts under samtliga förhistoriska peri
oder då behovet av skydd funnits och man kan 
därför inte använda ej undersökta borgar då 
man diskuterar ett kronologiskt avgränsat po
litiskt landskap. 

Betydligt mer påtagliga som tecken på oros
tider under äldre järnålder är de danska moss
fynden som behandlas av Jörgen Ilkjaer. Han 
fokuserar intresset kring proveniensbestäm
ningar av föremål i offerfynden för att på 
detta sätt kunna fastställa varifrån anfallen 
Utgått. Kammarna i Illerup A och Vimose 
Clb-deponeringen har således sitt ursprung 
på den Skandinaviska halvön norr om Skäne 
och sköldhandlagen i Thorsbjerg och Ejsböl 
har bara paralleller i (ist ra Sverige och i södra 
Finland. Därifrån kom de alltså! Han diskute
rar vidare de enskilda deponeringarnas kro
nologi och kan påvisa, att de äldsla fynden 
vänder sig mot Kattegat i men att det under 
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C2 sker en förändring med förtätning mot 
östersjö-området. Att mossfynden skulle vara 
resultat av något annat än regelrätta krig an
ser Ilkjaer uteslutet och han ser dem som spår 
efter den maktkamp som föregick etablering
en av större politiska enheter. 

Charlotte Fabech behandlar, även hem, of
ferfynden men gör detta i ett större kronolo
giskt och kulturellt perspektiv. Hennes upp
sats är mycket läsvärd och intressant. Inte 
minst visar den hur nya infallsvinklar kan läg
gas på äldre material och hur mycket nv kun
skap som på så sätt kan utvinnas. Fabech me
nar att offer indirekt speglar samhällets ideal 
och idéer. Förändringar i offerritualen kan 
därför avspegla vikliga samhällsförändringar. 
Hon påvisar således en förändring av dcpone-
ringssättet och fyndinnehållet under folk
vandringstid. En iikad fokusering kring svär
det sker, dvs. till en viktig maktsymbol. Möjli
gen kan detta bero på, att de enskilda häi fö
rarna utnyttjade offerhandlingen till en per
sonlig manifestation. Att sedan våt offren upp
hör innebär enligt Fabech alt den nya eliten 
konsoliderats och att behovet av kollekliva 
manifestationer inte längre fanns, [stället för
rättas offren på torra land, exempelvis brakte
aterna, guldhalskragarna och guldgubbarna. 
Hon ser detta som ett tecken på att olferhand-
lingama blivit institutionaliserade. Hon söker 
också fastställa politiska och/eller religiösa 
centra genom en analys av brakteatutbiedning 
och deras spridning i kulturlandskapet. Exem
pel hämtas från Fyn, Skåne och Västergötland 
där del går all påvisa, att de sju härskarsäten/ 
kultplatser som kan urskiljas har skilda ekono
miska bakgrunder. En viss korrelation mellan 
brakteatutbredning och naturliga kommuni
kationsleder kan också spåras, vilket tyder på 
att des.sa centra ligger strategiskt i förhållande 
till kommunikativa knutpunkter. 

Per Ramqvist skisserar i sitt bidrag den äld
re järnålderns politiska geografi i Skandinavi
en. Han betonar vikten av sådana studier ef
tersom spridningskartor etc. endast kan för
stås mot en sådan bakgrund. Han räknar med 
att en 15-tal smäkungadömen har existerat i 
Norden under äldre järnålder och finner slixl 
för ele-iiiia les bland annat hos Prokopius och 
Jordanes. Han söker också genom historiska 

analogier belysa frågan kring social struktur 
och politisk organisation i dessa kungadömen. 
Naturligtvis kretsar hans framställning främst 
kring det mellannorrländska materialet som 
han behärskar utan eich innan. Men trots att 
Ramqvists uppsats innehållsmässigt får anses 
som innovativ undrar j ag om inte en högre 
grad av textkritik vore på sin plats liksom ett 
större hänsynstagande till resultat vunna i 
bland annat Danmark under de senaste åren. 
För mig känns mycket som »spekulativa slut
satser» med rötter hos Lindqvist och Åberg. 

Publikationens avlutning utgörs av en upp
summering av symposiet författad av Ulf Näs-
man. Han betonar där att symposiet utgjort 
ett viktigt avstamp för framtida forskning och 
pekar bland annat på att den historiserande 
arkeologin åter har kommit till heders liksom 
ett å t enändande till konkreta arkeologiska 
källmaterial. Han diskuterar vidare begrep
pen regionalitet kontra politisk/etnisk enhet, 
maktutövandets skilda former och vad ett 
centrum är, centrala begrepp för symposiets 
deltagare och för förståelsen av samhället. 
Näsmans eget bidrag kan ses som ett avstamp i 
sig själv, där vikliga källkritiska aspekter be
rörs och framlida löiskaiuppgifter skisseras. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi 

Gustavianum 
S-753 10 Uppsala 

Stadnamn i kystkulturen. Rapport frå NORNA.s 
fjortonde symposium I Valda 4—6 mai 1987, red. 
av Peter Hallaråker, Ame Kruse och Terjc 
Aarset. NORN A-rapporter 41 . Uppsala 1989. 
158 sidor. ISSN 0346-6728. 

Detta är ett viktigt arbete for den som intres
serar sig fcir kustnamn i Norden, även om 
Finland inte representeras av någol direkt fö
redrag. Dock finns en hel del referenser till 
finländska förhållanden, t .ex. problemet med 
tvåspråkig påverkan, som ju även äger tillämp
ning i Nordsverige. Etl givande inslag är också 
atl vissa diskussioner så utförligt har refere
rats, liksom att en särskild summering har 
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gjorts av föredragens ämnen av Vibeke Dal
berg. Den nordsvenska forskningen har re
dovisats i inte mindre än tre viktiga bidrag, 
hälsingeforskaren Stefan Brinks om äldre 
ånamn och andra gamla naturnamn längs 
Norrlandskusten, Lars Frik Edlunds om date
ring av det nordsvenska kustområdets ort
namn, i anslutning till den pågående diskus
sionen om kulturgränser i Norrland och El.se-
Britt Lindbloms om dateringar av önamn på 
torra land. 

Edlunds bidrag är en förkortad version av 
hans redovisning av den språkliga forskningen 
inom Bottenviksprojektet vid Umeå universi
tet {Del maritima kulturlandskapet kring Bot
tenviken, Umeå 1988). Lindbloms arbete an
knyter till hennes doktorsavhandling (1988) 
om önamnen i Lule skärgård och behandlar i 
huvudsak dateringar med utgångspunkt från 
landhöjningen, även stödd av äldre historiska 
källor. 

Om man så vill kan man även anknyta Sig
urd Fries' (nu pensionerad som professor i 
nordiska språk i Umeå) bidrag till det betydan
de norrländska inslaget, men detta handlar 
om likhetsnamn eller vandringsnamn och är 
av mera allmän natur. Komplexet och dess 
problem innefattar t. ex. hamnnamnet Moder-
magen. Här har Fries tydligen förbisett att del 
kanske viktigaste ortnamnet av denna typ lig
ger i Norrland, nämligen Modermagen, nu 
även kallad Storhamn på Agön i Hälsingland. 
Denna hamn är en sydvänd parallell till den 
klassiska nödhamnen Kråk(ö)sundet eller Ros
lagstorg någol närmare fastlandet i samma 
arkipelag. Detta namn förbisågs även av Stah
re i hans utomordentliga verk om ortnamnen i 
Stockholms skärgård (1986), no ts att hamnen 
som Moormaghen (andra former används också 
i tryck) redan finns utmärkt på Burens' viktiga 
översiktskarta från 1620-talet. Den maritima 
namngivningens vägar är stundom outgrund
liga, men i en diskussion om maritima ting bör 
mycket stora perspektiv anläggas. Just i delta 
fall förefaller det särskilt angeläget eftersom 
Moclei magen är en betydande lokal efter en 
huvudfarled, medan de flesta av de namn som 
i övrigt behandlats faktiskt avser ganska små 
vikar, se»m det synes av betydelse främst fiir en 
lokal användarkrets (undantaget ligger i Eke

näs, Nyland). Det finns flera tecken på ett 
samband i namngivningen mellan den bottnis
ka farleden, åtminstone lill (Norra) Kvarken 
och farlederna mot Finska viken. 

I övrigt behandlar Fries några andra exem
pel i namn som skämamnet Röko, önamnen 
Hunden, Björn och Grötö, det senare av mera 
lokal natur (Bohuslän). Särskilt intressant an
ser recensenten här Helldands påpekande i 
diskussionen vara, att all namngivning faktiskt 
baseras på modeller. De egentliga vandrings-
namnen eller uppkalldsenamnen skulle kunna 
uppfattas som en särskild maritim modell, 
med mycket större spridningsfält än normalt. 
Dessutom har man här att ta hänsyn till de 
noa-namn (inställsamma eller förskönande 
namn, givna i magiskt syfte) som även berörs i 
föredraget (t. ex. Bonden, där dock Fries för
visso inte glömt de norrländska beläggen). 

Som redan påpekats innehåller diskussio
nen efter föredragen en hel del intressant, 
efter Blinks kanske främst av språklig natur, 
men Fries' bidrag ger även upphov till en rad 
viktiga referenser fiir jämförelser, särskilt de 
norska forskarnas, Solheim och Hovda, arbe
ten. Men som Renienaar påpekar, och recen
senten även velat framhålla, är det internatio
nella perspektivet ofrånkomligt. Innehållsligt 
finns nämligen många av de namntyper, som 
vi befattar oss med i detta kulturella komplex 
— på respektive språk — längs hela den europeis
ka kontinentkusten (odi även på andra håll). 
Detta gäller inte bara jämfördsenamn, ulan 
just sådana senn har en rent maritim, sjöfarts-
orienterad bakgrund. Den första som på all
var befattade sig med sådana frågor i Sverige 
var Ivar Modeer. Även undertecknad har kon
staterat att nainngivningsprine iperna är uni
versella till havs och att de kategorier fiir ma
ritima namn som kunnat konstateras i Norden 
äger sin giltighet även på andra håll, fastän 
andra språk- och sakväiidai iin vår egen då 
måste penetreras (se t .ex. Westerdahl, Norr
landsleden I- I I 1987-89). 

Symposiet befattade sig således ganska ingå
ende med dateringsfrågor, både på saklig 
grund (landhöjning: Edlund, Lindblom) och 
språklig (Brink). Dessutom var en väsentlig 
frågeställning uppkomsten av spontana nyska-
pelser eller namngivning genom färdiga 
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mönster (modeller). En grundläggande syn
punkt är ju att namnen på lokaliteterna skall 
vara särskiljande (som exempel tas Norges 
kust). A andra sidan har man en sådan namn-
grupp som Grötö, där lokaliteter med samma 
namn ligger påfallande nära varandra. Hur 
skall detta uppfattas? Den namngivande och 
användande gruppen diskuterades också: lo
kalt präglade grupper, som fiskare, som då 
skulle vara tillämplig i fallet Grötö och fjärrscg-
lande sjömän (ibland med annat språk än det 
lokala). 

Att namnbilden även kan påverkas utifrån 
av moraliska eller estetiska skäl är ett känt 
fenomen (påpekat bl. a. av den svenska ort-
namnsfoiskningcns nestor Jöran Sahlgren). 
De skyldiga kan i detta fallet vara t. ex. präster 
och andra myndighetspersoner, lantmätare 
och kartografer. Även de holländska sjeikai-
tografema påverkade i viss mån de maritima 
namnen i Norden. Detta belystes i ett före
drag av Rob Rentenaar under titeln Nordiske 
litorale toponymer på nederländske sakort. Med 
'litoral' avses alltså namn vid kusten eller i 
havet utanför kusten. En illustration är de 
stora vattenytorna Skagerrak och Kattegat. Öv
riga nederländska namn i Skandinavien år 
ganska få: Hirtshal.s och Landlösegrund, men 
en del namn med suffix som -huk. 'hög land-
udde' (nederl. hoek) torde kunna höra dit. 

Det är vidare viktigt för förståelsen av den 
maritima ortnamnsflorans villkor att det mari
tima kulturlandskapet vuxit fram i en enhetlig 
havseirienterad kulturtradition, där forma
tioner på land varit lika kända som motsvaran
de under vattenytan. "Cicnsa mellom sjö og 
land er problematisk ... [Hallaråker] viste til 
liskarane, in. a. sin eigen far, som ikkje ope
rette med noka fäst grense mellom fonnasjo-
nane på land og formasjonane på havbotnen. 
Ä skilje mellom skjcrgardsnainn og andre 
namn längs kvsien blir då vanskdeg." Del kan 
tilläggas att landhöjningen då kan höja redan 
namngivna lokaliteter över vattnet. Vad hän
der då? Är det säkert att platsen får ett nytt 
namn? 

Symposiet bjöd också på presentationen av 
två projekt. Peter Hallaråkers föredrag be
handlade melodiska problem i samband med 
insamlingen av ortnamn i Möre ocb Romsdal. De 

"små" namn som ofta förbigås vid större in
venteringar skall insamlas av lekmän, enligt 
fasta principer (bandupptagning), de skall så 
analyseras av forskare och därefter gå vidare 
till datorbehandling, för att slutligen publice
ras. Hallaråker påpekar att de flesta lokala 
sagesman fortfarande är ovana vid kartor, ett 
evigt problem som även kan intygas av under
tecknad. Samtidigt är detta ånyo en bekräftel
se på den handfasta, visuellt/motoriska eller 
direkta utlärningens och den muntliga tradi
tionens styrka i maritim miljö (och det gäller 
inte bara där). Ett annat belysande belägg på 
detta finns i Rentenaars bidrag, där han i citat 
från 1500-talet (Cornelisz Anthonisz) visar 
hur styrmännen föraktar sjökort och skäms 
för att använda dem, eftersom det är under 
deras professionella värdighet. 

Det andra projektet är ett intressant samar
bete mellan främst geologer, arkeologer och 
ortnamnsforskare: Atlas över Fyns kust 0—1500 
e. Kr. För detta redogjorde den danska ort-
namnsf en skaren Bente Holmberg. An detta 
samarbete burit frukt kunde bl. a. visas vid 
den märkliga varvsplatsen vid Maglehrwnde på 
Falster. Skeppsarkeologerna har hävdat att de 
detaljer av träpinnade fartyg som här påträf
fats, liksom även andra fynd, tyder på ett 
starkt slaviskt inflytande ca 1 100 e. Kr. ja , att 
det är västslaviska aktörer i arbetet. Är det 
frågan om cn ockupation eller en bosättning? 
Vid en ingående granskning av ortnamnsma-
terialet påträffades åtskilliga namn med 
slavisk bakgrund, som namnet på Fribr0dre å, 
där varvet ligger (pri prody = 'vid vadstället'), 
men även nordiska namn på Snack - som di
rekt torde peka på kategorin Örlogsfartyg. Det 
tvåspråkiga perspektivet måste alliså hållas i 
sikte även i en till synes språkligt homogen 
miljö. 

På Fyn har ett maktcentrum från romersk 
järnålder länge varit känt genom ovanligt rika 
guldfynd vid Gudme pä östra sidan av ön. Den 
maritima orienteringen på fynden tycks anty
da flera möjliga hamnplatser. Genom samver
kan mellan oi iiiaiinisforskning (inte minst det 
kultorienterade ortnamnet Gudme. som kan
ske inte bara antyder maktens ideella aspekt 
man även religiös sanktion/jurisdiktion för 
handelsplatsen?) och kombinationen land-
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och marinarkeologi har nu påträffats en 
mycket tidig hamn-, varvs- och marknadsplats 
vid Tange å, just där den borde ha legat, på 
grundval av geologiskt förarbete. 

Namnproblemen kring Ladby ('lastplatsen', 
med sin berömda skeppsfynd i en gravhög) på 
norra Fyn med namn av eventuellt relaterad 
betydelse som Drcehy och Snekkeled utreds ock
så, där Holmberg kommer med viktiga påpe
kanden. 

Holmberg visar också på en viktig och fun
damental olikhet mellan funktionsinriktade 
studier och språkligt arbete i redovisningen av 
relevanta data. Den lista som utarbetas över 
ortnamnselement innehåller t .ex. fiskeplat
ser, skepp, båtplatser, hamnar, anlöpsbroar, 
dragställen, sjömärken, varslings- och för
svarsanläggningar. T.ex. kan substantivet na 
landing och leending, som dels kan beteckna en 
anlöpsluo, dels en uppdragningsplats för 
båtar, uppträda på projektets lista över re
levanta ortnamnselement. Det gör däremot 
inte ordet strand, trots att det både i den all
männa riksspråkliga betydelsen 'strandbrädd' 
och i den dialektala betydelse 'den vattenareal 
som ligger närmast kusten' kan beteckna loka
liteter som har haft funktion som landnings
ställe eller hamn. Holmberg fortsätter: 

Fra arkaeologisk side vil man gerne have det pågael-
clende eird med på listen, men som filolog vaegrcr 
jag mig, idel jag finder, at relevanskriteriet i så fald 
går i optosning. Dei er naturligtvis vigiigt, at alle 
relevante siednavneelenienler bliver lägel i betragt
ning, men "relevansen" må, mener jeg, baseres på 
el sprogligt grundlag og ikke på et mere eller min
dre tilik-ldigt lirugsbelingel grundlag. 

Häri måste väl även en arkeolog kunna in
stämma. Det avgörande är emellertid inte 
skillnaderna i definitionerna, utan det faktum, 
att projekt av detta slag kan utgöra en insats 
av bestående värde för en helhetsbild av det 
maritima kulturlandskapet, sådant det avspeg
las i nu tillgängligt källmaterial. På så sätt är 
arbetet kring Atlas över Fyn en förebild för 
andra områden, inte minst i Norden, där 
fornlämningarna såväl på land som under 
vattnet är bättre kända än på inånga andra 
håll. 

För symposiets resa mellan Volda och Run
de författades även en filologisk ortnamns-

guide kring ett urval namn av Oddvar Nes, 
som även på andra sätt beskrivit färder längs 
"Nordvegen" (t.ex. i den populära Helleland 
[red.]: Norske stedsnavn/stadnamn, Oslo 1975). 

Christer Westerdahl 
Köbenhavns universitet 

DK-1467, Köbenhavn 

Björn Varenius, Det nordiska skej>jiet. Teknolo
gi och samhällsstrategi i vikingatid och medel
tid. Stockholm Studies in Archaeology 10, 
Stockholm 1992. 133 s. tekst og illustrationer 
+ 13 s. engelsk resumé + 73 s. bibliografi, 
appendix 1-2, i alt 219 s. ISBN 9-4128-10. 

Den laeser, som i Björn Varenius' afhandling 
venter en skibsteknologisk eller skibshisiorisk 
tour de force, må nodvendigvis blive skuffet. 
Den la?ser må anbefäles at opsogc den omfat
tende litteratur, som allerede eksisterer, and
re steder — om ikke andet finde henvisninger-
ne i foreliggende afliandlings omfäiigsrige lit-
teraturfortegnelse. 

Det nordiska skeppet ligner ikke nogen anden 
afhandling om vikingetidens skibe, fordi dens 
udgangspunkt er et ganske andet: at tolke det 
nordiske skib som social og symbolsk indika
tor. Herved rejses en nekke sporgsmäl, som 
må virke både udfordrende og provokeiende 
på den etablerede skibsforskning, men som 
samtid saetter skibet og skibsteknologien ind i 
et samfundsnuessigt perspektiv, som er af bre-
dere almen interesse. 

Resumé 

Forfatterens tese er, senn det feinnuleres i ind-
ledningskapitlet, at det nordiske skib havde en 
social betydning i vikingetidens samfund, som 
det ikke havde i middelalderen. 

Formålet med afhandlingen bliver derfor: 

- at påvise behovet for at tolke teknologi 
og teknologiske forandringer i six ialt- og sam-
fimdsmaessigc termer, 

— at analysere den aktive brug af skibssym-
bolik på baggrund af historiske data, 
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- at belyse forholdet mellem skibssymbolik 
og skibsteknologi. 

For at få dybere indsigt i den rolle, som skibe
ne spillede i vikingetidens samfund, under
stregel" forfatteren bctydningen af at underso
ge skibenes kontekst, således f. eks. i hvilken 
sammenhaeng, de förekommer, hvordan de 
omtales, i hvilke funktioner de indgår, hvem i 
samfundet, der omtales i förbindelse med 
dem osv. Der er altså tale om en kontekstud 
tilgang - altså en fokuseren på den materielle 
kulturs kontekstuelle og aktive egenskaber og 
funktioner, hvorved det selvsagt er muligt at 
nå frem til långt flere dimensieiner for skibet 
end det, som den rent funktionalistiske forkla-
ringsmodel kan praestere. 

For den empiriske mariiiaikaeologiske 
forskning, der ud över at vaere empirisk også 
er funktionalistisk, er det skibenes praktiske 
anvendelse, der står i fokus. Forandringer i 
skibsbygnittgstraditionen opfattes som et vilje-
10st foiMb frem mod noget »bedre» — udvik-
lingen er en mekanisk proces. 

For forfatteren derimod er det et herme-
neutiske videnskabssyn, som er del teoretiske 
fundament for arbejdet med skibene. Grund-
laeggende opfattes den materielie kultur som 
vaerende intentieind - graven er ikke blöt et 
tillf a-ldigl sted, hvor man skaffes sig af med et 
lig, skibet er ikke blöt en flydende beholder. 
Det arkäologiske kildemateriale må altid stu-
deres i sin kontekst. Tilsvarende gor sig eigså 
ga-ldende med hensyn til teknologien. Den 
opfattes ikke som en selvstaendig produk
tionskraft, men derimod som vaerende lejret i 
konventioner af social, rdigi0s og prestigc-
ma'ssig karakter. Henned er det også ii0dven-
digt at diskutere ideologiens natur og dens 
sammenhaeng med symbolsystemet. Tre gene
rdle funktioner fremhaeves (efter Anthony 
Giddens) og diskuteres: de repraesenterer saer-
interesser som universelle, de slorer eller for-
andrcr modsaetningei og de retfandiggor de 
herskende forhold. 

Efter denne teoretiske indledning (kap. 2), 
hvis formål er at begrundc skibenes og skibs-
teknologiens indlejring i det sociale univers, 
folger som en naturlig konsekvens en redego-
relse for samfundsforholdenc i vikingetiden 

og i middelalderen - i vikingetiden med 
hovedvaegten lagt på lederskabet og magt-
udovdsen, i middelalderen primaert på de 
ökonomiske strukturer, men i begge tilfaelde 
relateret til skibet og skibsterminologien (kap. 
3). 

Forfatterens hovedtese — at den tillagende 
»kommercialisering« af samfundet, der måske 
bedst er illustreret gennem Hansaen - også 
havde indflyddse på opfattdsen af skibene. 
Fra vikingetiden til middelalderen skete der et 
skred i samfundsideologien hen mod en 0get 
accept af okonomisk profit som mål. I det hoj-
og senmidddalderlige nordiske skibsbyggeri 
blev baden forst og fremmest opfattet som et 
integreret element i en fleksibel okonomisk 
struktur. 

Men forfatteren advarer mod - som det 
ofre er blevet gjort - at knyttet den ökonomi
ske udvikling så entydigt til koggen. Det skibs-
arkaeologiske materiale i Ostersoen under
bygger ikke denne opfattelse, idet antallet af 
nendiske fartojer stiger i takt med, at koggen 
kommer til. 

I kap. 4, »Tillämpningar», afpr0ver forfatte
ren sin tese ved at analyse skibssymbolikken på 
baggrund af historiske data. Hertil udvaelges 
de gotländske billedsten, de nordiske rune
sten (tekst som billede), de tidlige nordiske 
monter (Hedebymonlenie) og de hanseatiske 
bysegl. 

Herefter drager forfatteren sin konklusion 
(kap. 5), nemlig at der reell ser ud til al fore-
ligge en kvalitativ forskel mellem vikingetidens 
og middelalderens skibsbyggeri - at skibsbyg-
niug og skibsteknologi således ikke må opfat
tes alene ud fra et funktionalistisk perspektiv. 
At bedomme Oscbergskibet ud fra dets laste-
kapacitet har ikke mere relevans end at vurde-
re Lunds domkirke ud fra dens evner til at 
beskytte mod vejr og vind. Begge cr intentio-
nelt konst rueredc, efter regler og lovsaet om
kring konstruktionen, men i hoj grad dikteret 
af specifikationer, som ikke har med deres 
egentlige flinktieindle brug al gore. 

Den sociale evaluering af vikingetidens skib, 
det nordiske skib, forholdei sig dialektisk lil 
den symbolske vaerdi — de er med andre ord 
afbaengige af hinanden. Skibet opfattes som sä 
Staerkt el billede, at det igen og igen ekspone-
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res i form af monter, billedsten, runesten osv. 
— symboler, som på sin side igen var med til at 
underbygge og haeve vaerdien (og altså ikke 
blöt passivt afspejlede). 

Skibet var et hojstatussymbol - såvel det 
klinkbyggede skib som begrebet. Det blev en 
aktiv bestanddel af det kompliccrede gavesy-
stcm - og dermed underlagt cn menneskdig 
vurdering. Det blev på samme tid en social 
niålestok som et subtilt magtsprog. Hvis skibet 
var en gave, der blev udvekslet i den hojeste 
magstsfaere, så blev skibet også i sig selv et 
symbol på magt. 

Det er altså det ideologisk at cepterede, som 
bliver forudsaetningen for den materielie — og 
symbolske - reproduktion. Samnicnhaengen 
ligger ikke på det funktiondle men på det 
ideologiske plan. 

Diskussion 

Kombinationen af et så omfattende kildema-
leriale og så mange fägtraditioner, som det er 
tilfaeldet her, må — og skal - vaekke til debat og 
inoclsigelse. Det ligger i sägens natur. 

Sporgsmålet om resultaternes sand-
hcdsvaerdi vil formentlig ofte blive stillet. Kan 
vi vaere sikre på, at dette er sandheden om det 
noiclske skib, om skibslekiiologiens og skibs-
symbolikkens rolle i vikingetid og middd
alder? Og svaret er naturiigvis nej! 

Det afgorende sporgsmäl er imidlertid hel
ler ikke, om denne afhandling repraesenterer 
en empirisk sandhed, om problemstillingen 
opfattes som relevant eller det teoretiske ud
gangspunkt acceptabelt, men derimod om det 
Ivkkes forfatteren gennem sine analyser at 
k.cde hypotese-teori-melode-materiale sam
men i en tilfredsstillende model. Modellen er 
en tolkning af det empiriske materiale, dvs. et 
intellektuell redskab til at taenke med, til at 
udforske andre problemstillinger og bringe 
nyt materiale i spil. Og som sådant må man 
sige, at afhandlingen er kommel godt i vej. 

Hver enkelt specialist på hvert enkelt områ
de, som afliandlingen berorer, må naturligvis 
vaere mere vidende om e-iikelidementer og 
enkeltfund og derfor formentlig ligge inde 
med indvendingei og korrektioner lil både 
materiale og tolkning. Sådan er vilkårene for 
elen tva-i laglige forskning. Men afgorende for 

en samlet vurdering er det imidlertid, om for
fatteren har benyttet sig a fe t relevant materi
ale, om hans metoder er forsvarlige og ikke 
Över vold på materialet - men stadig bedömt 
inden for de teoretiske rammer, som er ud-
gangspunktet. 

Ved at anvende de gotländske billedsten, de 
skandinaviske runesten, Hedebymontcme og 
de hanseatiske bysegl inddrages en del af det 
arkaeologiske materiale, hvor skibssymbolik-
ken klarest kommer til udtryk. 

Isaer hvad angår monterne og seglene når 
forfatteren frem lil ovcrraskende — og over
bevisende - tolkninger af skibenes symbolske 
funktion i dåtidens samfund. For billedstene-
nes vedkommende gor forfatteren op med 
Sune Lindqvists kronologiske opdeling base
ret på stilanalyser og etablerer en fortlobende 
serie fra 400-500-tallet til 900-tallet med ud
gangspunkt i billedstenenes arkaeologiske 
finidkontekst og med deres runeindskrifi. Op-
delingen af Lindqvist s gruppe A-E afloses af 
en inddding I-IV, der er baseret på den iko
nografiske fremstilling af skibsmotivet og 
underbygget gennem kombinationen med de 
Ovrige billedmotiver og ornamenler (eks. 
hvirvelhjul, våben, bolger, runer m.m.). Ma
terialet er ikke overvaeldende — 75 sten, hvil
ket vil sige 17'e af de eksisterende billedsten. 

Uden at vaere ekspert på området virker 
opdelingen rimelig, og i hvert fald lukkes dei 
kronologiske hul på benved 200 år (800- og 
900-tallet), som findes i Lindqvists opdeling. 
Kombinationen med de ovrige billedmotiver 
bliver endnu tyddigere, hvis man - i stedet lör 
som gjort i afhandlingen (fig. 6, 16, 35, 43), 
hvor enkel tdementenie (A—F) er opfört i di
agram som procent af hver af de fire skibska-
tegorier (I-IV) - opforer de samme procent
tal, men »vendl om« og opsiillet efter enkelte-
lementeme (fig. 1). Enhver procentuell -egning 
på el materiale, der er så begraenset som del 
foreliggende, har dog inclbvggel nogle store 
svagheder, hvorfor en simpel statistisk test på 
materialet havde vaeret at foretraekke (eks. x~ 
tests). 

Svagest og mest diffus förekommer analy
sen af runestenene, såvel af tekst som af 
billedliemstillingei", skönt der åbnes föret in
teressant perspektiv omkring kristendommens 
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brug af skibsmotivet över for hedenskaben. 
Forst og fremmest må forholdet tilskrives det 
ret begnensede anlal sten, der har relation til 
skib eller skibsfart (dét er i sig selv interes
sant). Picicentudregiiinger på et sådant mate
riale bliver dermed mere vildledende end vej-
ledende, og også ber havde en simpel sandsyn-
lighedstest formentlig vaere et mere brugbart 
instrument til påvisning af ligheder og forskel-
le mellem f. eks. del danske og det svenske 
materiale. 

Den idé at bruge henholdsvis billedsten, ru
nesten, monter og segl til en analyse af skibs-
symbolikken förekommer indlysende rigtig, 
men er som naevnt i et vist omfång ha-mmet af 
materialets begraensede omfång og /d l e r ud-
straekning. Som anmdde r er det altid tillök-
kende at fremhaeve det, der ikke står: analy
ser, der ikke er foretaget, boger, der ikke er 
citeret, materiale, der ikke er behandlet osv. 
Og når forfatteren endog begrunder, hvorfor 
bestemte materialegrupper er udeladt, burde 
det måske også vaere tilstraekkdigt. Men alli-
gevel: Selv om der i foreliggende afhandling 
udtrykkdigt gores opniÄnksom på, at båd-
gravene er udeladt på grund af materialets 
kompleksitet eig omfång (s. 51), så er det dog 
den materialegruppe, der mere end nogen 
anden viser den aktive brug af skibet i ideolo
giens og ritualemes tjeneste og demed ä prio
ri er placeret helt centralt i bogens problem-
felt. 

Nu er afiiandlingcn skrevet med henblik på 
afUeggdse af den filosofiske doktoreksamen 
og dermed underlagt nogle bestemte akade
miske konventioner eig forventninger, der 
ojensynligt ikke har rummet mulighed for 
udvadgelse aff. eks. visse bådgrave. Kravet om 
en totalbehandling af bådgrave (og skibssaet-
ninger) har således på förhand gjort opgaven 
uigenneinforlig inden for de tidsmässigt- og 
pladsmaessige rammer af en disputats. Og det 
er en skam, for dette materiale kunne uden 
tvivl have perspektiveret tolkningcrne af ski-
bets symbolske brug i vikingetidens samfund. 
Ligesom forfatteren ikke beskaeftiger sig med 
enhver form for fart oj, men först og fremmest 
med krigsskibene (og for middelalderen de 
store handdsskibe), således havde det ogsä 
vaeret muligt at fremdrage netop den gruppe 

A HV1RVELHJUL B RUDESEJL.VABEN 

D RUDESEJL-SKJOLD 

^ra 
i 

E B0LGEB 

V. 
100 

'. ' J " 
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Hl 

Fig. I. Den procentvise fordeling af de fire skibstv-
per (I—IV) på liver af de seks e-iikellelenienler. der 
inclgår i bille-dmoliveriie-. A: l Ivii velhjul, b: Rude-
sejl +våben. C: Runer, D: Rudesejl + skjold. K: Hol
ger, F: Våben. (Efter Varenius 1992.) 

grave, hvor symbolsproget tyddigst kominer 
til udtryk - de hojaettedc skibsbegravdser. Fra 
Sutton Hoo til Oseberg kälder disse begravd-
ser på en dybere förståelse af den bagvcdlig-
gendc ideologi og en förklaring på det for
hold, al så godt som alle disse grave mangler 
skeletspor og personligt tilbehor. Med den 
betoning af ideologien, som netop er central i 
hele afliancllingens forklaiingsmodd, ville det 
have vaeret af overordentlig betydning at 
bringe disse grave ind i diskussionen om he-
denskab över for kristendom, en diskussion, 
som forfatteren selv er inde på i förbindelse 
med billcdstenenes og runestenenes kristne 
og hedenske symboler. Den traditionelle för
klaring om al mange af disse grave er plyndre-
de virker ikke altid lige overbevisende, og län
ken melder sig naturligt, om der ikke i stedet 
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Fig. 2. Lastkapacitet for forskellige Skandinaviske-
skilie- og kogger, beregnel udfra en standard pä 10' i 
liibord midlkibs. For ele velbevarede skibes ved-
komiiie-nde (Aske-kårr, .Skuldelev I og 3, Kalmar 1, 
Kolle-nip, og Bremen) ervaegten af de rekonstruere-
de ski og. Kapaciteten for de en rige skihe- er skonnet 
udfra de vigtigste dimensioner og rumfanget af de
res inidiskiiisscktioner. Efter Crumlin-Pedersen 
1992, 

er tale om en overflytning af den tlode fra det 
hedenske skib i hojen til »skibet* i den kristne 
kirke. 

Ved at inddrage dette perspektiv ville for
fatteren i hojere grad vaere blevet konfronte-
ret med en dybere förståelse af ideologien på 
et strukturell plan. På netop detie punkt 
mener jeg ikke, at forfatteren fuldt ud gor 
limg af sil teoretiske oplaeg om ideologien 
som en aktiv faktor i samfundet. Ved beskri-
vdsen af maglfoiiiolclene og opbvgniiigen af 
magtrelationer i vikingetidens samfund for
klares gav egiv ningen forst eig fremmest som 
en funktiond institution (og okonomisk), ikke 
som ci strukturell fantomen, og dei til trods 
for. al den akt is e og iiiuoverende brug af 
skibssvmbolikken demonstreres med så stor 
overbevisning i afliandlingens case-studies. 

Afhandlingen Del nordiska skeppet - teknologi 
in b samhällsstrategi i vikingatid och medeltid om

handler, som titlen viser, også teknologien, fil 
trods for, at teknologi og samfundsstrategi er 
sidestillet i bogens titel, er de skibsteknologi-
ske analyser og diskussioner anbragt som ap
pendix (s. 178-212) grundel »risken ftir att en 
alltför detaljerad teknisk analys skulle styra 
diskussionen i en ej önskvärd riktning iir up
penbar» (s. 178). I alt behandles 91 bådfimel, 
hvoraf de otte er kogger, alle fra Skandinavien 
og 0sters0området . Samtlige bådfund er op-
fort i katalog med en raekke tekniske oplys
ninger (s. 189-212), som danner grundlag for 
de numeriske analyser. 

De tekniske analyser bestyrker problemfor
muleringens lese om, al der sker en markant 
förändring af skibsbyggeriet inden for den 
undcrsogte tidsraniinc. Det vil med andre ord 
sige, at analyseme af det empiriske matei ide 
ikke modsiger afliandlingens tolkning, men at 
de på den anden side heller ikke beviser noget. 
Nu er teknologi og samfundsstrategi sidestil
let i titlen, ja , teknologien naevnes ligefiem 
forst, og det havde da vaeret en mere afbalan-
ceret va'glniug, om ele-i også i hovedteksten 
havde vaeret et kapitel om teknologien, base
ret på analyseme i appendiks 1. På netop 
dette område kunne afhandlingen have vun-
det i styrke, fordi den gennem sin titel signale-
rerbehandlingen afet problemkompleks, som 
teksten ikke indfiier. 

Men de skibsteknologiske sporgsmäl er 
uinegtdig af stor betydning senn redskab til en 
dybere förståelse al den teknologiske »udvik
ling», forholdet mellem det klinkbyggcde skib 
og udviklingen af koggen. Afliandlingen kun
ne have proliteret af to boger, John Hay-
woods Dark Age Naval Power og bogen Aspects 
of Maritime Sciiudiuavia AD 200-1200. redige-
ret af Ole Crumlin-Pedersen, som imidlertid 
begge udkom 1 9 1 , altså for sent til at kunne 
indgå i foreliggende afhandling. I aiiiklcu 
Ship Tyjies und Sizes AD SIK)-1200 pnesenteres 
en overraskende og tilsyneladende indis-
kutabel udregning af cargo-kapaciteter for 
henholdsvis de klinkbyggcde skibe og kogger-
ne(fig. 10, s. 79) (fig. 2). 

[folge clc-iiiie opgoiclsc u n d e det vaere em
pirisk sandsynliggjoi t, ai behovet for en vold-
sonu voksende lastekapacitet på de store hav
gående skibe fuldt tilstraekkeligl kunne tilgo-
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deses af den nordiske skibstype. Den store 
Bremerkogge fra slutningen af 1300-tallet har 
en lastekapacitet, der er vaesentlig mindre end 
det klinkbyggcde skib fra Bergen fra midten af 
1200-årene, altså mere end 100 år tidligere. 
Der er med andre ord ikke laengere mening i 
at opretholde en forklaringsmodel, der kaeder 
udvikliiigen af stor-skala-handel og koggebyg-
geri sammen. Långt hen ad vejen kunne de 
store klinkbyggede nordiske skibe have tilgo-
deset midddalderens behov for lastekapad-
tet. 

En anden förklaring er åbenlyst påkraevet, 
og de manglende traeressourcer har da også 
vaeret naevnt, fordi det, som Crumlin-Peder
sen skriver i 1991, allerede fra 11. og 12. årh. 
kan ses, at skibstrae genbruges, og traekvalite-
ten bliver ringere. (Hövdingesiimfund og Konge-
makt. Fra stamme til stat i Danmark 2. S. 
181-208.) 

Empirisk er det en vigtig oplysning. Ingen 

vil vel påstå, at traemangd er uden betydning, 
men som forklaringsmodel for koggens udvik
ling (og hansaens ekspansion) raekker den 
naeppe. Derimod perspektiveres oplysninger-
ne, når de saettes i relation til foreliggende 
afhandlings hovedtese - at de udenomsfunk-
tionelle traek forsvinder, når skibet ikke 
laengere er en aktiv del af det komplicerade 
gavesystem og dermed ikke laengere er så kon
kret en del af magtens subtile sprog. 

På dette som på andre områder er det bo
gens fortjeneste, at den saetter det nordiske 
skib ind i en anden foi tolkningsramine og 
derved udfordrer og perspektiverer den funk-
tionalistiske skibshistoriske forskningstradi
tion. 

Lotte Hedeager 
Institut for Historie 

Köbenhavns Universitet 
Njalsgade 102 

DK-2300 Köbenhavn S 
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Stig Welinder, Människor och landskap. Soeie
tas Archaeologica Upsaliensis. Aun 15. Upp
sala 1992. ISBN 91506-0889-4. 141 sidor, 
109 figurer, 42 tabeller, 2 appendix. 

Stig Welinder, välkänd arkeologisk debattör 
och idégivare, har nyligen utkommit med en 
bok betitlad Människor och landskap. Dess syfte 
är enligt författaren att försöka "introducera 
och diskutera historisk etnoarkeologi såsom 
I-II teoretisk och metodisk grund för studiet av-
äldre, speciellt förhistoriska kulturlandskap". 
Utgångspunkten fcir studien är bergslagsbyn 
Nyberget i Stora Skedvi, Dalarna, på 1800-
talet. Bokens sex huvudkapitel handlar om: 

Historisk etnoarkeologi 
Kulturlandskap 
Det upplevda landskapet 
En ny kulturlandskapsekologi 
Del historiska kulturlandskapet 
Det sociala landskapet 

De nämnda huvudkapitlen innehåller flera 
underkapitel, vilket gör det lätt att hitta i bo
ken. Som alltid skriver Stig Welinder på ett 
trevligt och medryckande sätt. Detta torde 
kunna innebära att bokens innehåll får ell 
läsvärde också vid sidan av fackkreiscn. 
Många hembygdsintresseiade bör t .ex. med 
fördel kunna använda den welinderska meto
diken vid ett studium av ett liknande lidsskikt i 
den egna hembygden. 

Eftersom anmälaren själv ej kan anses siir
skilt väl insatt i ämnet historisk etnoarkeologi 
etc. utgör boken en nyttig pedagogisk kun
skapskälla till detta relativt nya inom arkeolo
gin. Därmed sagt att oc kså fackfolk har en hel 
d d att lära. 

Det för anmälaren kanske mest betydelse
fulla kapitlet i boken handlar om kulturland
skapet ur olika aspekter. Här är Welinder 
verkligen på sin mammas gata. Man lägger 
genast märke till engagemang och djup insikt. 
Kanske del synsätt som framkommer här i de 

olika avsnitten också kommer att få den störs
ta betydelsen framöver, inte minst då för kul-
turmiljövärden som för övrigt också i kapitlet 
om det seiciala landskapet får sin särskilda be
lysning. 

Intressant är också Welinders förmåga att 
få enkla människor att framträda ur vardags-
historiens dunkel. Skall vi arkeologer någon
sin lyckas med detta då det gäller förhistorisk 
tid? Målet med boken är ju enligt Welinder att 
nå därhän. Men atl klara ett sådant mål synes 
mycket svårt, ja nästan omöjligt. Trots allt kan 
kanske resultaten av tankemödan i boken 
Människor och landskap leda mot det hägrande 
målet. 

Helt medvetet går jag i denna anmälan inte 
särskilt mycket in på en summering av bokens 
olika kapiid. länken bakom detta är au läsa
ren av denna anmälan istället skall söka sig till 
den aktuella boken for att där med egna ögon 
få d d av detta nya och ovanliga inom svensk 
arkeologi. Dock några korta ord om de olika 
huvudkapitlens innehåll: 

Historisk etnoarkeologi innebär enligt Stig 
Welinder "ett etnoarkcologiskt studium av ett 
skrifthistoriskt dokumenterat samhälle" un
der vilken huvudrubrik även ekologi och etno
arkeologi diskuteras. 

Kapitlet "Historisk arkeologi" innehåller 
en landskapsbeskrivning bl.a. utifrån vegeta-
lionshisioriska läkta jämte d t studium av hi
storiska källor och enskilda människor. Förut
sättningarna fcir cn historisk etnoarkeologi ut
ifrån studiet av just Nyberget är relativt goda. 
Welinder pekar särskilt på skrifthistoria, sa
gesmans uppgifter, de befintliga kulturminne
na och hur traditionerna kan se ut jämfört 
med verkligheten bl.a. illustrerat genom en 
diskussion om det äldre fisket i byns sjöar. 

I kapitlet om kulturlandskapet diskuteras 
helt kort miljödebatten under 30 är och dess 
konsekvenser för kulturlandskapsforskning
en. Vidare den skapande människans arkeolo
gi vari ingår en analys av byns gravplaceringar 
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vid Stora Skedvi kyrka jämte hur Nybergsbor
na fick sitta i kyrkan i äldre tid. Ett studium av 
hur det allmänna landskapet behandlades in
går även. 

Kapitlet "Det upplevda landskapet" hand
lar om ortsnamn beskrivande t. ex. landskaps-
användningen, de gamla gårdarna och torpen 
samt den då och då uppblomstrande silver
brytningen vid Lövas gruvor. En ny kultur-
landskapsekologi behandlar bl. a. den s. k. 
cvolutionistiska succesieinsmoddlen samt i ett 
underavsnitt "en analys av samspelet mellan 
individer och små grupper av människor i ett 
avgränsat landskap". 

"Det historiska kulturlandskapet" är ett av 
bokens större avsnitt. Här har författaren re
dovisat en rad arkeologiska undersökningar av 
objekt från den behandlade tidsepoken jämte 
pollenundersökningar från byns sjöar. 

I kapitlet "Det seiciala landskapet" dragés 
slutsatserna av de föregående kapitlens analy
ser och tankar, lättast åtkomliga i sammanfatt
ningen och de därpå följande två avsnitten om 
arkeologiska implikationer och implikationer 
för kullimniljövården. 

Som redan antytts finns många intressanta 
tankar oc b slutledningar i boken, något som 
gör den viktig fcir framtidens arkeologi. Bo
ken är rikligt illustrerad med bilder, kartor, 
kurvor och tabeller. Beträffande kartorna kan 
ibland den reflektionen göras att de i vissa fall 
kan vara något svårtolkade, kanske bereiende 
på att de i stort sett saknar topografiska håll
punkter. Kartornas budskap är nu inte det 
topografiska, men nog tror anmälaren att ge
mene man lättare uppfattar specifika situatio
ner om topografin i viss omfattning finns med 
i kartbilden. För övrigt är bildmaterialet och 
tabellerna bra och lättlästa. Möjligen saknar 
läsaren några översiktliga flygbilder. Några så
dana hade nog hjälpt till vid landskapstolk
ningen. 

Sammanfattningsvis vill anmälaren varmt 
rekommendera boken Människor och landskap. 
Den har en hel del att lära oss. 

David Damell 
Örebro läns museum 

Marija Gimbutas, The Civilization of the God
dess, Harper San Francisco, 1991, 529 sidor, 
450 fig. + 2 4 pl. ISBN 0-06-250368-5. 

Under en period som sträcker sig från senpa
leolitikum till slutet av neeilitikum (cn period 
av minst 20 000 år!) består den överväldigande 
majeiriteten av de antropomorfa avbildningar
na i Europa och Asien av kvinnoavliildningar. 
Detla faktum, som vanligen inte beaktas i nå
gon högre grad i arkeologiska standardverk, 
utgör en av utgångspunkterna fcir Marija 
Gimbutas' kontroversiella syn på stenålderns 
samhälle. Hon har i en rad artiklar och arbe
ten (som Goddesses and Gods of Old Europé 1982 
och Language of the Goddess 1989) beskrivit de 
förhistoriska kulturerna fram till senneoliti
kum som matrifokala kulturer med en kvinn
ligt dominerad religion. I Civilization of lhe 
Goddess lägger bon nu, med stöd av ett mycket 
omfattande arkeologiskt material, fram sin 
helhetssyn på de neolitiska samhällen där den
na kultur, enligt henne, nådde sin högsta ut
veckling. 

Gimbutas är en arkeolog som blivit känd lin 
framförallt tre saker. Dels är hon författaren 
till ett antal arkeologiska standardverk som 
The Prehistory of Fastern Europé (1956), The 
Ratts (1963), The Slavs (1971) och den monu
mentala Bronze Age Cultures in Central and 
Fastern Europé (1965). Dels har hon skapat en 
mycket omdiskuterad teori om de indoeuro
peiska språkens ursprung, som hon bland an
nat lagt fram i en rad artiklar i Journal of Indo-
European Studies. Och dels är hon känd för sin 
ovan nämnda teori om den kvinnodoniinera-
de kultur hon anser existerade i Europa under 
stenåldern. 

I Civilization of the Goddess förenar hon des
sa tre saker. Den har alla förutsättningar att 
bli c-u standardverk - eller rättare sagt den 
skulle ha det om det inle vore- liir dess kontro
versiella teorier, som förmodligen kommer att 
förhindra att den blir obligatorisk kurslittera
tur på de flesta av världens arkeologiska insti
tutioner. Och den utvecklar både Gimbutas' 
teori om det »Gamla Europa» som en gång 
existerade och teorin om den indoeuropeiska 
expansion som slog sönder del. Civilization 
. . . är Gimbutas syntes — här sammanfattas 
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hennes livsverk som arkeolog och hennes slut
liga syn på det europeiska neolitikum. I region 
efter region av Europa kan vi följa de neoliti
ska kulturernas utveckling - och Gimbutas 
egna tolkningar av skeendet. Hennes encyklo
pediska överblick över materialet och hennes 
förmåga till översiktliga beskrivningar gör 
dessa avsnitt till bland de bästa sammanfatt
ningarna av det europeiska neolitiska materia
let. 

Efter dessa översikter kommer redovisning
en av hennes egen kontroversiella syn på reli
gion, politiska strukturer, släktskapssystem 
och förhållandet mellan könen under dessa 
perioder. I ett speciellt avsnitt diskuteras den 
ev. »proto-skriftcn» i det neolitiska Sydöst-
europa. Det hela är, minst sagt, fascinerande. 

Gimbutas ser det europeiska neolitiska sam
hället senn fundamentalt egalitärt, med en gu
dinnekult som ett sammanhängande integre
rande ideologiskt system. Släktskapssystemet 
äi matrilineärt och styrelseskicket är i det när
maste teokratiskt. Förhållandet mellan könen 
är egalitärt, men trots detta ser Gimbutas 
kvinnans ställning som mer central än män
nens. Hon underbygger sina teser med ett 
mycket djärvt utnyttjande av ett gigantiskt ar
keologiskt material. 

Att samhället är egalitärt underbyggs med 
en överblickande sammanfattning av bosätt
nings- och gravmaterial, Här är bon som 
minst kontroversiell, även om hon hamnar i 
(explicit) motsättning till Renfrews och andras 
åsikt om existensen av megalitiska hövdinga
dömen. Hennes teori om den allomfattande 
gudinnekulten är betydligt mer kontroversiell 
— i synnerhet i dagar som dessa, då en extie-m 
försiktighet i dessa frågor är den mest vanliga 
ståndpunkten bland arkeologer. Det matiili-
neära släktskapet underbyggs både genom se
nare etnografiska iakttagelser och med arkeo
logiskt material. Teorin eim det teokraiiska 
styrelseskicket underbyggs med minoiska och 
etruskiska paralleller och framförallt sydöst-
europeiskt arkeologiskt material. Det är omöj
ligt att i en recension diskutera Gimbutas' ar
gumentering i sin helhet. På mig verkar det 
dock som om hon ganska ofta gör otillbörliga 
generaliseringar inifrån del sydösteuropeiska 
och (i viss mån) megalitiska materialet. Det 

kan vara rimligt att postulera »teokratier» ut
ifrån materialet från Sydösteureipa, Malta och 
den västeuropeiska megalitkulturen - men att 
överföra modellen till exempelvis Nord- och 
Centraleuropa ter sig mer tveksamt. 

Slutligen kommer en utförlig, och uppda
terad, presentation av hennes välbekanta Kur-
ganteori. Den är förmodligen en aning min
dre kontroversiell idag än för 10 år sedan. 
Många arkeologers massiva motstånd mot alla 
typer av migrationsteorier har förmodligen 
mjukats upp. J. P. Mallorys In Search of lhe 
Indo-Europeans (Thames and Hudson, London 
19S9) liksom en rad publicerade artiklar av 
bl. a. David W. Anthemy har bidragit till att 
den allmänna synen inom arkeologin på för
historien som någon sorts lölkvandringsfri 
zon närmar sig sitt slut. 

Trots djärvheten i hennes spekulationer är 
argumenteringen genomgående logisk och 
ofta övertygande. I många avseenden har hon 
en mer nyanserad argumentering än i flera av 
sina tidigare översikter. Många tidigare kate
goriska påståenden har här modifierats betyd
ligt. Det märks att bon har en stor förmåga att 
tillägna sig kritiska synpunkter, liksom en stor 
villighet att tillägna sig dagens arkeologiska 
metoder för exempelvis analyser av sociala 
strukturer. Gimbutas' forskarinriktning har i 
själva verket aldrig varit keinservativ; hon var 
t .ex. en av de första arkeologer som drog de 
fulla konsekvenserna av kalibreringsmetoden i 
en genomgripande förändring av sin egen 
tidigare kronologi. 

Det har blivit vanligt att i svepande formule
ringar avfärda Gimbutas' hela inriktning som 
subjektiv, spekulativ, ja t. o. m. som »sexistisk»! 
Men det är trots allt mycket orättvist. Javisst — 
den är otvivelaktigt »spekulativ» - men egent
ligen inte mer än de demografiska, ekologiska, 
eller »etnoarkeologiska» spekulationer som är 
helt accepterade som legitima inom stiirre de-
le-n av den arkeologiska världen. l)e-i som gör 
Gimbutas så kontroversiell är för det första att 
hon från det arkeologiska materialet rekon
struerar ett samhälle som inte har någon mot
svarighet i något känt etnografiskt material 
(men varför skulle dagens spillror av stenål
derns värld ha samma sociala strukturer som 
de neolitiska kulturerna fcir 10 000 år sedan?). 
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och dels dessutom ett samhälle med egenska
per som står så i strid med den härskande 
ideologin i dagens värld att reaktioner på hen
nes modell med nödvändighet måste uppstå. 
Och de har ju eickså kommit. 

Men Gimbutas, liksom alla andra, måste till 
syvende och sist bedömas utifrån det material 
hon presenterar som stöd för sina teeirier och 
inte utifrån de känslor - positiva eller negativa 
- hennes bild av förhistorien skapar. Och det 
materialet är gigantiskt. Det kan inte avfärdas 
med svepande formuleringar, det måste bear
betas, diskuteras, bedömas. 

För att ta ett uppenbart exempel: den dras
tiska skillnaden mellan det tidigare sydöst-
europeiska materialet med dess överflöd av 
rituella kvinnoavbildningar och det senare 
med dess tonvikt på boskap och vapensymbo
lik brukar vanligen bortförklaras eller ignore
ras. Nu har ju Gimbutas en mycket omdisku
terad förklaring; men det är onekligen bättre 
än att inte försöka ge någon alls. I och med 
Hodders Domestication of Europé har ju denna 
fräga kommit i centrum av den arkeologiska 
debatten. Men man bör lägga märke till att 
Hodder egentligen inte heller har en egen 
förklaring till denna skillnad. Hans »domus» 
och »agrios» utgör endast symboliska system 
och han förnekar själv att han uttalar sig enn 
verkliga sociala relationer. 

Ett annat exempel är den tidigare nämnda 
20000-åriga kvinnliga dominansen i det an
tropomorfa materialet från senpaleolitikum 
och framåt. Den är ett uppenbart faktum, 
men inte ett som man så lätt stöter på i arkeo
logiska läroböcker eller i teenetiska diskussio
ner. Även bär är det något som vanligen igno
reras. Det vore intressant om några av Gimbu
tas' kritiker kunde på allvar diskutera den. I 
dessa eich andra sammanhang är det uppen
bart atl Gimbutas ställer frågor och försöker 
besvara dem — att hennes svar är »spekulativa» 
är ingen ursäkt för dem som knappast ens 
vågar ställa frågorna! 

Marija Gimbutas har under sin verksamma 
tiel som arkeolog som få andra formulerat teo
rier som fått ett stort inflytande på debatten. 
Att hennes konstruktioner ofta är spekulativa 
är uppenbart . Men hon har som sagt ställt 
frågor som andra, mindre »spekulativa» arkeo

loger inte velat, eller vågat, ställa. Spekulatio
nerna är heller inte godtyckliga utan baseras 
på en oerhört omfattande materialkännedom. 
När nu syntesen av ett livs arbete kommit kan 
man hoppas att det uppmärksammas. Inte 
minst av de svenska forskningsbiblioteken. 

Frik Rodenborg 
Kungshamn! 11/220 

S-l 70 70 Solna 

Olof Erikson (foto) och Jan Paul Strid (text). 
Runstenar. Edition Erikson. En serie om den 
nordiska kulturen och naturen. Nr 1. Malmö 
1991. 119 s., 22 bilder. ISBN 91-88184-00-5. 
(Engelsk upplaga: Rune Sinnes ISBN 91-
88184-01-3. Tysk upplaga: Runensteine ISBN 
91-88184-02-1.) 

Boken Runstenar kunde, med tanke på inne
hållet, ha burit den mer passande titeln •.Run
inskrifter i Sverige». Men dels heter S. B. F. 
Janssons klassiska översiktshandbok i ämnet så 
och dels torde denna omständligare titel inte 
ha varit något som bokens upphovsmän velat 
eftersträva. Nej, Runstenar vill väcka den 
oinvigdes nyfikenhet både genom sii t yttre 
och sitt inre. Beikens plommonfäigade tyg-
pärm med sitt fotografi av en runsten mot en 
blårosa natthimmel och en svart skogshori
sont vittnar om en påkostad satsning eich en 
ambition att nå delvis nya läsarkategeirier. 
Den tycks vilja möta 90-talets förändrade ef
terfrågan på kultur i en blandning av tilltalan
de form och tänkvärt innehåll. 

Runstenar är den första i en serie om den 
nordiska kulturen och naturen. Initiativet till 
serien kommer ifrån Olof Erikson, som även 
är dess förläggare och fotograf. Ambitionen 
är att visa fram vårt lands tillgångar, för att 
bidra till en ökad nationell självkänsla i tider 
av en allt tilltagande, utslätad och kommersiell 
biandkultur, senn Erikson skriver i förordet till 
seriens första band. Boken om Runstenar finns 
därför följdriktigt i en svensk, tysk och engelsk 
upplaga. Olof Erikson står för bildinnehållet, 
medan Jan Paul Strid har författat textinne-
hållct. Den senare var tidigare verksam vid 
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Runverket inom Riksantikvarieämbetet, nu 
återfinns han vid redaktionen för Svenska 
Akademiens Ordbok. 

Runsteruir inleds med ett avsnitt där Jan 
Paul Strid presenterar sin syn på det samhälle 
som skapade runskriften och som i ett senare 
skede reste runstenar. Runraden var troligen 
en självständig germansk skapelse; en skapelse 
som möjligen ägde rum i Sydskandinavien. 
Runraden skiljer sig från alfabet seim det gre
kiska och romerska genom att ha en helt an
nan teckenföljd och genom sin indelning i 
ätter (grupper om åtta tecken). Varje runa 
står fcir etl ljud, vilket symboliseras av ett be
grepp. Jan Paul Strid har låtii publicera run-
namnen tillhörande den 24-typiga germanska 
runraden eich den 16-typiga vikingatida run
raden. Det är lovvärt, eftersom de sällan före
kommer i svensk populärvetenskaplig littera
tur om runor. Runtecknen och de med dem 
associerade symboliska begreppen, har länge 
diskuterats av runologer. Mer sällan av grann-
disciplier till den språkliga (ämnet har berörts 
av medeltidsarkeologen Anders Andrén i hans 
resonemang om text eich dess förhållande till 
ting). Förhoppningsvis kan rminamnen röna 
förnyat vetenskapligt intresse från inte minst 
arkeologin, i diskussionen om meningsbäran
de materiell kullur. 

Den äldre gemanska runraden har sin bör
jan och sitt slut som Jan Paul Strid påpekar i 
runan F, 'fä', som innebar rikedom, boskap 
och runan O, 'odal', ett begrepp senn både 
står ftir egendom, den frie mannens rättighe
ter och släkttillhörighet. Författaren ger oss 
en vision av den mångtydighet som är runor
nas, men frånerkänner dem delvis detta ge
nom att säga att runnanmen bara är minnes
ord fiir de ljudvärden varje runa hade. fröts 
att Strid redovisar den äldre runinskriften 
som eu gränsöverskridande verktyg (koppling 
till magi och hedendenn), så menar han samti
digt att dess funktion bör ses som något i 
huvudsak praktiskt - man märkte sina var
dagsföremål, en ask, ett spjut eller en hyvel, 
med tecken. Det framstår i mitt tycke, seim 
anakronistiskt att på detta sätt dela upp run
skriften i en vardaglig sida och en mystisk 
magisk sådan. Med den kunskap vi har om 
jämålderssamhället i Norden kan man svårli

gen göra en sådan åtskillnad. Att enbart ha en 
praktisk relation till de ting som omger en, är 
en mycket sen inställning i människans menta-
litetshistoria. Att märka sin kam eller sitt 
spjut, med sitt namn eller med spjutets, är att 
binda tingen med skrift och göra synlig rela
tionen ägare—ägodel eller att understryka en 
egenskap genom att fästa den med tecken. 

Bilden av jäiiiåldcissamhällt-l skisseras med 
hjälp av skriftliga källor, såsom Tacitus' Ger
mania, Eddadikter och runinskrifter. Följesvä
sendet och dess krigarideal ges stort utrymme 
i tecknandet av samhällsbilden. Det är, menar 
Strid, en viktig dv\ i förståelsen av hur myter, 
sagor och sägner traderats. Till krigaridealen 
hörde även verskonst och sannolikt även skriv
konst. Kanske beir invigandet i tecknens värld 
ses som en rite de passage, något som yngling
arna vann tillträde till då de upptogs bland 
männen, föreslår Strid. 

Avsnittet eim runor och runstenar är intres
seväckande och har aktualitet. På ett ställe har 
dock i texten insmugit sig något som känns 
föråldrat, nämligen uppgiften om Knut den 
Stores Englanclståg vars t rupper övades »i sär
skilda härläger (s. k. trelleborgaij» (s. 21). Nu
mer har trelleborgama dendrodateringar som 
visar att de istället bör knytas till 980-talet och 
Harald Blåtands maktsträvanden att betvinga 
alla daner och lägga under sig hela Danmark. 

Efter den inledande texten följer ett urval 
runinskrifter på sten och häll från det nutida 
Sverige (dvs. även runstenar från de gammal
danska landskapen). Man får förmoda att Jan 
Paul Strid har styrt urvalet, även om det inte 
sägs uttryckligen. Totalt behandlas 21 inskrif
ter, varav 11 från Götaland och 10 från Svea
land. Bland dessa märks många av våra namn-
kunnigare runinskrifter: runstenarna från 
Västra Strö i Skåne, Björketorp i Blekinge, 
Karlevi på Öland, Rök och Högby i Östergöt
land, Aspa och Bjudby i Södermanland och 
Aniniclshög i Västmanland - för att bara näm
na några. 

Runstenarna presenteras för läsaren på sä 
sätt, att ingenting skall störa intrycket av bild 
och inskrift. Den till nusvenska översatta tex
ten har konsekvent placerats tillsammans med 
av bildningen av stenen/hällen, så att de om
fattar ett helt uppslag. Textkommentaren till 
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varje sten/häll följer på sidorna därefter. 
»Runstenstexten» har en större bokstavsstor
lek än den övriga löpande kommenterande 
texten. Detta förfarande bidrar till att lyfta 
fram inskriften och skapa en balans med bil
den på den motsatta sidan. Resultatet blir en 
osedvanlig känsla av närhet. 

Bokens bilder är suggestiva. Olof Eriksons 
fotografiska ambition är att få läsarna att 
fångas av runornas mystik. Det gör han ge
nom att avbilda stenarna i nattmörker, för atl 
på så sätt skala av sentida »brus» och ge läsa
ren en illusion av att befinna sig i runstenar
nas ursprungliga miljö. Också ljuse-i som svept 
över stenarna vill han återskapa och den fo
tografiska belysningen avser därför att likna 
sken från eld, blixt eller måne. 

Avbildandet är alltså en aktiv process. Det 
är värt att uppmärksamma, eftersom man i 
liknande litteratur vanligen finner dokumen
terande och inte tolkande bilder. Intrycket av 
det enskilda monumentet i bild framstår ocksä 
ofta som kraftfullt och avskalat. Det gäller 
sådana stenar som exempelvis Björketeirp, s. 
29, Karlevi, s. 45 och Velanda, s. 63. Men att 
helt mystifiera runinskrifterna genom atl låta 
dem träda fram ur mörkret, kan vara au gå till 
ytterlighet. Runstenar har också haft en of
fentlig, publik fasad i sin samtid. Frågan är om 
inle vissa av runstenarna hade vunnit på att 
belysas av dagsljus istället för nattmörker, sär
skilt i de fall där en stor del av vad som varit 
stenarnas ursprungliga miljö är bevarad. Jag 
tänker till exempel på runstenen, som står rest 
vid Aiiuiielshög, s. 89, eller runhällen uppe vid 
gårdstunet på Granby-Hyppinge ägor, s. 117. 
Bildsviten hade i mitt tycke blivit än slagkrafti
gare då eich en intressant spänning hade på så 
säl i skapats indian olika slags bilder. 

Efter varje bild och inskriftsuppslag följer 
en resonerande och kommenterande text. Jan 
Paul Strid ger här kulturhistoriska utblickar 
eich en orientering om runinskriftens place
ring i sin fornlämnings- och ortnamnsmiljö. 
En invändning kan göras då det gäller Björke-
torpsmonumentet i Blekinge. I texten hävdas 
atl monumentet, bestående av 1 runsten och 3 
resta stenar, saknar anknytning till gravar (se 
s. 30, jfr även s. 56). Det stämmer inte. Bjöi -
ketorpsmonumentet står enligt uppgift rest i 

ett ursprungligen omfattande gravfält bestå
ende av stensättningar, domarringar och resta 
stenar. Det kallas »galte stene» i en medeltida 
källa (Sevärt i Blekinge 1983, S. 95). Av grav fäl
tet återstår idag 1 dommarring, 1 runsten och 
9 resta stenar (monumentet ingår alltså i grav
faltet raä nr 96 i Listerby sn, ekonomiska kar
tan bladet 3F 6e). 

Jan Paul Strid är en framstående språkfors
kare. Det är därför med intresse som man 
griper sig an inskriftstexterna för att se om 
här finns förändringar i läsningar eller över
sättningar i förhållande till tidigare etablerade 
tolkningar. Den litteratur jag har jämfört med 
är Sveriges Runinskrifter och Danmarks Rune
indskrifter, S. B. F. Janssons Runinskrifter i 
Sverige och Th. Snaedal Brink & I. Wachtmeis
ter Runstenar i Södermanland. Det giir det. 
Språket har förändrats så atl det är rakare. 1 
många fall rör det sig om förenklingar, som 
gör att översättningarna till nusvenska bättre 
harmonierar med språket i inskrifterna. Som 
exempel kan nämnas Altunastenens tidigare 
översättning: »Far oeh son blevo båda inne-
brända» (U 1161). Stycket har i Strids version 
blivit: »Både far och son bruimo inne» (s. 
1 12). Inskriften på den ena av Västra Ströste-
iiarna har tidigare översatts »som fann döden i 
norr i viking» (S. B. F. Jansson), här tolkas det 
»senn dog norrut i viking», s. 54. Titulaturen 
bar konsekvent rensats på uttiyck som dugan
de ung man, goda kämpar och (män) av länsa-
delsbörd för att ersättas av mycket god dräng 
(Frugården, Vg, s. 84), goda tegnar (Tjuvsti
gen, Sö, s. 92) och landborna män (Bjuelbv, 
Sö, s. 96). Strids översättningar konstrar inte 
till inskriftstexterna i onödan och det är myc
ket positivt. 

Runinskrifternas tolkningar har alltså i en 
del fall förändrats. I något fall saknar man 
konsekvens i översättningen. Replösastencns 
(s, 70) ktnnnid (kuml) har fått slå, medan i 
Aspastenens inskrift (s. 66) samma kummel 
(kuml) blivit översatt med minnesvård. I vissa 
fall önskar den språkligt mindre bevandrade 
cn förklaring. Av vilken anledning föredrar 
Jan Paul Strid exempelvis att översätta 
(aus t rvegi ) me-el 'österled' istället för som 
brukligt 'östervåg' i runinskriften vid Tjuv-
stigen, Trosa-Vagnhärads sn (s. 92)? Och hur 
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kommer det sig alt Kungshållets Alrik i Strids 
lappning inte längre borgar brutit och be
segrat, utan brutit och belägrat (baröa) 
(s. 100)? Rör del sig i något av dessa fall om 
u\a läsningar av inskrifterna eller är del bara 
frågan om förändrade översättningar? 

Karlevistenen är en av de mer kända runste
nar som boken behandlar. Här har en intres
sant nytolkning skett, som anknyter till be
greppet titulatur. Stenen, seim linns på 
Ölands västsida invid Kalmarsund, är rest över 
Sibbe, Foldars son. Inskriften har en skada 
efter mansnamnet Sibbe och det har funnits 
olika bud om hur det skadade partiet skall 
läsas. I Ölands runinskrifter, som utkeini 1906 
har Bråte & Söderberg tolkat namnet som 
Sibbe o!?!; vise, Foldars son (Öl 1), eftersenn de 
menar au där har stått fro'öa', den vise. I 
nyare litteratur tolkas det skadade partiet som 
att där har stått Sibbe den gode (Danmarks Ru-
neidnskrifter 111). Geid är ett epitet som före
kommer på runstenar i form av god bonde, 
god dräng eller liknande. Jan Paul Strid före
slår här att inskriften bör tolkas Sibbe gode. 
Foldars son. Den tolkningen tas upp i Dan
marks Runeindskrifter, men avfärdas som min
dre trolig av Lis Jacobsen och Erik Moltkc 
(DR 411 , sp. 475, anm. 9). Här kanske det 
därför hade varil motiverat att hänvisa både-
till Ölands runinskrifter Öl 1 och till DR 411. 
Det kan framstå som en ringa förändring från 
adjektiv till substantiv. Men det innebär au vi 
inte längre har atl göra med ett epitet nian en 
titulatur. 'Gode' a r e n hednisk prästtitel. Van
ligen förknippas titulaturen 'geide' med det 
isländska samhället under vikiiigalicl/medd-
tid. Goden personifierade där en religiös, po
litisk och rättslig makt. Temen godi förekom
mer på danska runstenar (DR 90, 192 och 
209). Den mest namnkunnige goden bland 
dessa torde vara Alle, sölvernas gode, vialidets 
hedervärda thegn över vilken Glaventh up-
stenen står rest (DR 209). Peter Sawyer bar 
iivligen hävdat att begreppet 'gode' helt sak
nas i runinskrifter i Skandinavien i övrigt (Tlie 
Making of Sweden 1989, s. 4). Det senare är 
inte helt korrekt. På en runsten som står rest 
vid Gursten i Loda sn, Tjust finns en gode 
Skäggc nämnd (Sm 144). Till denna inskrift 
sällar sig uu Karlevistenen, om vi accepterar 

Si rids läsning. Gode förekommer dessutom i 
en del ortnamn i vårt land, något som särskilt 
ortnamnsforskaren Lars Hellberg har fram
hållit. Gudby i Uppland, Gudby i Söderman
land, Godegård i Östergötland och Gursten i 
Småland är några exempel han anfört. 

Karlevistenen ovan aktualiserar ett intres
sant problem, när det gäller att översätta run
inskrifter till nusvenska. Skall man låta inskrif
tens egna, för oss dunkla, end stå i översätt
ningen eller skall man så att säga försvenska 
det så att texten blir mer lättillgänglig. Kar
levistenen är i det här fallet extrem, eftersom 
den är avfattad på drottkvätt, ett versmått som 
gör alt inskriften är full av kenningar och 
verstekniska finesser: alliteration, halvrim och 
helrim. Jan Paul Strid har valt au i högre grad 
än andra tidigare utiolkare av texten översätta 
inskriftens kenningar. Danmarks Runeindskrif-
ter.s översättning »Stridernas Truds arbetare» 
blir i Strids version »valkyrjans följesvän». Och 
»en rättrådigare, kampstark vagn-Vidur» över
sätts här »en sjökrigare starkare och rättrådi
gare» (DR 411 jämfört med s. 44). Karleviste-
nens text är den runinskrift i beikcn, där Strid 
har gjort den största omarbetningen i förhål
lande lill tidigare tolkningar. 

Boken Runstenar är populärvetenskaplig till 
sin natur, och som sådan tyngs den inte av 
referenser. Längst bak i boken finns en kort-
fattael fölteckning över litteratur, som har ka
raktären av »läsa-vidare-tips». Det är naturligt
vis en balansgång i cn publikation som denna, 
att göra en text lättillgänglig genom att inte 
tynga den med referenser och utvikningar om 
varför man gjort det ena eller andra ställ
ningstagandet. Samtidigt blir den läsare som 
är något mer bevandrad i ämnet lite frustre
rad över den tankemöda senn ofta anas mellan 
raderna, men som inte alltid kommit i tryck. 
Vore jag en ur den vetgiriga allmänheten, så 
skulle jag sakna en något utförligare kall- och 
lit t erat infört eckning. Litteraturhänvisningar 
till varje avsnitt kunde med fördel samlas i 
slutet av boken. Ett sådant förfaringssätt blir 
j u också allt vanligare i populärvetenskaplig 
litteratur. 

Mina synpunkter ovan på Runstenar kan 
kanske lyckas onödigt petiga mcel tanke på all 
detta är en populärvetenskaplig utgåva. Bo-

Fomvännen 88 il991) 



184 Recensioner 

kens målgrupp är främst den intresserade all
mänheten och dess uppfattning stämmer sä
kerligen inte överens med den jag bar re
dovisat här. Men gränsen mellan populärve
tenskap och vetenskap är inte skarp utan är 
och bör också vara flytande. Jan Paul Strids 
översättningar gör att boken har ett stort vär
de även fcir den initierade. Sådant som runin
skrifter och deras tolkningar refereras till i en 
mängd olika sammanhang och det är min tro 
och förhoppning alt denna bok kominer att 
användas av många olika personer i och utan
för vetenskapens hägn. 

Runstenar kommer säkerligen att leicka till 
sig många runstensnoviser. De får då för
månen atl ta del av Jan Paul Strids lärdom och 
att förföras av Olof Eriksons bilder. 

Tcrrun Zachrisson 
Institutionen fcir arkeologi 

Steickholms universitet 
S-l 06 91 Stockholm 

Klavs Randsbeirg, Archaeology and the Man-
mode Material Reality. Aarhus 1992. 103 8., 27 
fig. ISBN 98-7288-412-6. 

Detta är en behändig liten bok. Inte ens fiir en 
recensent, som läser med eftertanke och 
emellanåt gen anteckningar, fyllder den ut en 
lågresa mellan Lund och Uppsala. Den 
lämpar sig dock utmärkt lör just tågresor och 
sträckläsning. På det sättet låter sig Klavs 
Randsborgs helhetstänkande och hänvisning
ar mellan kapitel lättast fångas. 

Klavs Randsbeirg är cn av de få européerna 
bland dagens arkeologer med en skandinavisk 
utsiktspunkt. Han har Europa som sitt arbets
fält och Europas arkeologiska publik som sin 
publik. Sådana fanns det flera förr: Undset, 
Montelius, Forssander. Det linns få idag, kan
ske flera i framtiden. 

Den föreliggande boken är inle skriven som 
cn lärobok fiir skandinaviska studenter, inte 
heller för medlemmarna av skandinaviska 
hembygdsföreningar, inte heller för Europas 
arkeologiintresserade intellektuella. Det är 
svårt att säga, vem den är skriven för. Läsaren 

av denna recension kan känna sig övertygad 
om att den är skriven för henne. Klavs Rands
borg föreslår själv i förordet, att den är 
skriven fcir studenter att läsa dagen innan de 
påböijar sina arkeologistudier, men det är en 
ironi. 

Boken är personligt skriven. Förordet talar 
om varför boken har kommit till sommaren 
1990, och på de tre avslutande sidorna lämnar 
Klavs Randsbeirg ut en liten bit av sig själv. 
Det är sidor att läsa, inte att recensera. 

Personligt hållna böcker om hur en angelä
gen eich intressant arkeologi kan se ut har 
skrivits förr av skandinaver: Carl Axel Mo
bergs Introduktion till arkeologi, Mats P. Mal
mers Stridsyxekulturen i Sverige och Norge, 
Christian Kellers Arkeologi — virketighetsftukl 
eller samfunnsfimning, den danska boken med 
en äppelskrabba på baksidan, kanske min 
egen Det arkeologiska perspektivet. Alla är de sin 
tids dokument om förhoppningar fcir arkeolo
gins d d . Jag är inte säker på atl Klavs Rands-
borgs bok är det. Naturligtvis är den ett tids
dokument, men den är vemodig atl läsa. Den 
känns inte som en spegel av en optimistiskt 
kämpande arkeologi, mera som eftertänksamt 
reflekterande. 

Klavs Randsborg kallar själv innehållet för 
kontroversiellt. Boken handlar om hur arke
ologin har att finna ordning i kaos, all slän-
digt ifrågasätta denna ordning, och att ifråga
sätta om det över huvud taget finns en slutlig 
ordning. Boken handlar om arkeologi häele-
som tidlös människokunskap och som historia. 
Den handlar däremot inte om framtiden. Den 
vägrar att söka efter, den helt enkelt vägrar att 
erkänna alt det skulle finnas en fast punkt i 
universum. Kanske är människor begripliga, 
fast på många olika sätt. Kanske finns det 
begriplig struktur i historien, men många oli
ka strukturer. Framtiden är däremot osäker
het och kaos. Men nutiden är ständigt fram
tid. Framtiden blir obönhörligen nutid. Klavs 
Randsbeirg ger inte sina läsare fon rostan in
for framtiden. Den överlämnar han till var 
och e-n. Kanske är det det som han menar med 
att boken iir kontroversiell. 

Klavs Randsborg ser arkeologi som männi
skokunskap i den meningen, att arkeologins 
studium av materiella ting och miljöer har 
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inga gränser i tid eich rum. Skiljelinjen mellan 
förhistorisk arkeologi och historisk arkeologi, 
d ie r den indian nordisk arkeologi och klassisk 
arkeologi, är onödig oeh ointressant. Han 
skriver om och använder själv termen »general 
archaeology». Det kunde ha räckt med »ar
chaeology», kunde man tycka. Ineim ramarna 
för clt-mia allmänna arkeologi företräder 
Klavs Randsbeirg en arkeologi, som är intres
serad av historia. Den grundläggande frågan 
är »Vad hände förr i tiden?» Klavs Randsborg 
är intresserad av breda linjer i ekonomisk oc ii 
samhällelig förändring över långa tidsper
spektiv i stora regioner - årtusenden av euro
peisk historia skriven med hjälp av arkeologin. 

Arkeologins mämiisko- och samhällsföi,stä
dse bygger på en bas av ekologisk och ekono
misk analys av boplatser och fossila kultur
landskap. Detta ses som relativt oproblema
tiskt med utgångspunkt i goda fäll observa
tioner oeh naturvetenskapligt laboratoriear
bete avseende datering och ekofäktstudier. 
Mera sofistikerade tolkningar av samhällsliv 
ses som möjliga med utgångspunkt i den egna 
mänskliga erfarenheten av materiell kull ur 
och i ett kontextuell! studium av det arkeolo
giska källmaterialet. Klavs Randsborg ger in
tressanta exempel på det senare, dessvärre 
inte på det förra. Eller förbiser j ag något, när 
Klavs Randsborg påstår att en ske-el är en 
sked? Modeller fcir förståelsen av de si01 skäli
ga förändringarna i långtidspcrspektivci går 
att finna i den historiska tidens arkeologi. Et
noarkeologi intresserar sig Klavs Randsborg 
däremot inte för. 

Om läsaren sträckläser boken till och med 
sidan 62 (det är gjort redan före Smålands
gränsen) är det faktiskt möjligt att inse, att 
Klavs Randsborg har lye kals visa, alt clc-i bana
la påståendet all »all ihings—material and 
other—liang together» är intressant och ope
rativt inom förhistorisk arkeologi. Jag över
lämnar och rekommenderar denna låsupp
levelse till läsaren. Katten vet, om inte Klavs 
Randsbeirg lyckats visa hur e-u holislisk arke
ologi kan se- til. 

Avslutningen av beiken är kanske förut
sebar, men inte desto mindre välformulerad: 
»The history of material reality is total. Never-
theless, tbc material does not make- up lhe-

only or the entire reality.» Verkligheten är 
således mångtydig. Den kan förstås på många 
sätt och den kan diskuteras. Såseim akademisk 
disciplin har arkeologin inget slut. Också det
ta är ett mångtydigt påstående. Akademiska 
lärare bland läsarna föreslås att låta sina stu
denter leta upp Ivå ä tre betydelser av detta 
påslående i boken. 

Vid denna punkt i läsningen av boken, mel
lan kapitlen 6 och 7, är del lämpligt att uppsö
ka restaurangvagnen. Beiken är nämligen inte 
slut. 

Boken avslutas med ett kapitel om arkeologi 
som social och politisk praxis i nutiden i ett 
historiskt perspektiv. Det är ett lite resignerat, 
lite desillusionerat kapitel. Arkeologin har 
förlorat sin ungdomliga spänst, sin nyfiken
het. Den är inte längre sökande och tvivlande. 
Den har blivit en medelålders stagnerande 
kulturarvsförvaltande institution. Den har bli
vit en symbol. Klavs Randsborg frågar läsaren: 
»En symbol för vad?» Detta är kanske riktigt. 
Jag tror så själv ibland. Eller är det Klavs 
Randsborg, som har hamnat i 68:ornas 40-
årskris? Och inte kommit ur den? Trots fort
satta fantastiska framsteg inom arkeologiskt 
läli- och laboratoriearbete, trots den feminis-
tiska debatten inom arkeologin, trots det her-
meneutiska tänkesättets genomslag inom ar
keologin, trots arkeologins fördjupning i sin 
egen idéhistoria . . . ? 

Så återstår de tre avslutande sidorna om 
Sankt Markusplatsen i Venedig med mera. 
Och cu kommenterad bibliografi, som inte 
rikligt är lika lång som boken, vilken inte alls 
är lång. 

Stig Welinder 
Institutionen fiir arkeologi 

Gustavianum, S-753 10 Uppsala 

Clas lollin, Attehacknr och ödegärden. De äldre 
lantmäterikartorna i kulturmiljövärden. Riksan
tikvarieämbetet. Slockholm 1991. 96 s. 

Riksantikvarieämbetet har gett ut en bok om 
äldre- lantmäterikartor som underlagsmaterial 
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i kulturmiljövården. Författare är förste an
tikvarien och kulturgeografen Clas Tollin. 

Forskare (på universitet) har länge använt 
sig av äldre lantmäterikartor. De har arbetat 
med kartorna ur ett inångdimensiondlt per
spektiv. Det kan därför tillfredsställande note
ras att man inom den antikvariska verksamhe
ten under senare år förstått värdet av kartan 
som kall- och arbetsmaterial. Detla unika och 
innehållsrika källmaterial har visat sig vara 
mycket användbart inom kulturmiljövården. 
Information om både hela landskap och en-
siaka objekt kan hämtas ur kartorna. Här kan 
inte minsi nämnas kartans nytta i arkeologiskt 
arbete inför exploaleringsuiidersökningar. 
Clas Tollin har i nämnda bok utfört en be
skrivning av de äldre kartorna samt presente
rat en metodik för användandet av de äldre 
kartorna. 

I forord och inledning sägs att bokens syfte 
är "att skaffa en överblick över kartbestån
det", "att identifiera eich analysera för kultur-
miljövården viktiga landskapselement eich 
strukturer i de äldre kanorna" samt att pre
sentera metoden "historiska kartöverlägg". 

Huvudtexten inleds ined en genomgång av 
mestadels äldre storskaliga kartor, bl. a. de- oli
ka typerna av geometriska avmälningar samt 
skifteskartor (såsom stor-, en- och lagaskiftes-
kartor). Där beskrivs historiken bakom kart
läggningarna samt kartornas speciella egen
skaper. Kartorna illustreras dessutom i färg 
med utförliga textkommentarer. Bokens figu
rer illustrerar inte enbart de olika karttyperna 
utan är även valda att illustrera de olika före
teelser som beskrivs, såsom traditionella forn-
lämiiiiigai (gravar, ruiner e tc ) , olika slags be
byggelse och dess placering, åkerformer, 
markslag sann textinformation. 

Stadskartor och småskaliga kartor, med be
toning på de senare, behandlas tyvärr mer 
översikiligt. Exempel på de småskaliga kartor
na är bl. a. sockenkartor och häi adskartor. De 
olika karttypemas täckningsgrad presenteras i 
spridningskartoi' fiir hela landet. Författaren 
har även gjort en förteckning över de arkiv 
där de äldre kartorna förvaras. 

Nästa stena avsnitt är kapitlet "metod och 
teknik". Här beskrivs arbetet med odlings
landskapet eich de "historiska kartöver

läggen". I presentationen av det äldre od
lingslandskapet redovisas fem fakteirer som 
särskilt viktiga att arbeta med: bebyggelse
struktur, rotationssystemet, liedningssyste-
met, ägoskiftet, anpassning till naturlandska
pet och gårdarnas jordnatur, Dessa anses i 
historisk geografisk forskning vara nyckeln till 
förståelsen av agraiiandskapet. Här rör sig 
diskussionen mer kring hur odlingslandskapet 
markeras på kartan än kring odlingslandska
pet i sig. Vad beträffar de historiska kartöver
läggen betonar Tollin vikten av att standardi
sera metoden och den erhållna informatio
nen. Han pekar på tre aspekter som är vikliga 
att koordinera: enhetlighet i innehåll eich ut
förande, den vetenskapliga neiggramiheten 
samt arkivfrågan. 

Bokens sisia d d kallas "tillämpningsexem
pel". Där beskrivs flera lyckade och mindre 
lyckade projekt, med olika uppdragsgivare 
och skilda syften. Vikten av atl standardisera 
de historiska kartöverläggen visar Tollin tyd
ligt med illustrationer från äldre arbeten. I de 
olika exemplen har projekten använt sig av-
olika symbolapparater vilket medför både för
virring och otydlighet. 

I vilket sammanhang kan Attebackar orb öde
gärden sättas in? Få skrifter beskriver ingåen
de de äldre kartorna. Av de tidigare verken är 
Sveriges nationalatlas' första band utförligast 
och mest illustrativt. Tollin skriver i inledning
en att boken skall ses som ett keimplement till 
nationalatlasen. Attebackar och odegärden är 
med avseende på de äldre kartornas utseende 
och innehåll noggrann och rik på informa
tion. Beiken ger cn god överblick av kartbe
ståndet och beskriver de äldre- landskapsele
menten ingående. 

En lika detaljerad genomgång av de småska
liga kanorna som den för dt- storskaliga, vore 
av stor vikt. De småskaliga kartorna behandlas 
i vissa avseenden översiktligt, bl. a. i fråga om 
innehåll/symboler, akribi, hur de förändras 
över tiden samt vilken typ av arbete vissa kart-
typer särskilt lämpar sig för. Exempel är geo
logiska kartan som (fortfarande) för vissa 
delar av Småland överträffar Riksantikvarie
ämbete! s fornminnesinventering av rosen och 
högar. Den äldsta editionen av general-
stabskartan visar all bebyggelse mycket nog-
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grant (även torp) vilket försvinner med senare 
revideringar. Intressant är även "Stomkar-
tans" noggranna beskrivning av åker- och 
ängsmark. Topografiska kårens länskartor 
kring mitten av 1800-talet i skala 1 : 500 000 är 
mycket informativa med avseende på socken
gränser och namn. 

En annan av bokens svagheter ligger i kapit
let "metod och teknik". Syftet var att presen
tera en metod för att överföra kartinforma
tionen till moderna kartor. Den utvecklar sig 
dock till alt bli nie-i än en presentation. Meto
den beskrivs i vissa avseenden mycket detalje
rat. Exempel på detta är pennstorlekar, sym
bolapparater, färgläggning och protokoll. Bo
ken hade vunnit på att antingen presentera 
metoden översiktligt eller detaljerat. Avsikten 
är inte att Altebackar och ödegärden skall vara en 
handbok i framställning av historiska karl-
överlägg och får heller inte tolkas som en 
sådan eftersom väsentlig information saknas. 
Exempel på detla är bl.a. en utveckling och 
förklaring av hur man rektilieiai samt hur 
kartorna tekniskt är uppbyggda. 

Om inan har som syfte att som Clas Tollin 
"identifiera viktiga landskapsdement och 
strukturer i de äldre kartorna" är det viktigt 
att även förklara dem. Här saknas en fördjup
ning i funktion och orsak. Många begrepp 
såsom "reglerad tomt", "ägoblandning", 
"odlingssystem" och "gärdeslag" både nämns 
och illustreras men saknar närmare förkla
ring. Är meningen den att vara översiktlig, 
borde odlingslandskapets olika begrepp åt
minstone fått hänvisningar till den gedigna 
litteraturlistan. 

Behovet av kompletterande publikationer 
är påtaglig!. Det är önskvärt att Riksantikva
rieämbetet tar ansvar för en publikation med 
leknisk och meteidisk genomgång av historiska 
kartöverlägg, en publikation fiir de småskaliga 
kartorna sann cn publikation där odlingsland
skapets struktur och begrepp förklaras oeh 
beskrivs. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Attebackar 
och ödegården är det första försöket au sam
manfatta, systematisera och utnyttja en kun
skapsbank, seim idag utnyttjas allt flitigare 
inom antikvarisk verksamhet. Clas Tollins bok 
är illustrativ, grundlig samt mycket informativ 

och är en nödvändig hjälp och kunskapskälla i 
arbetet med äldre kan or. 

Hans Antonson 
Kulturgeografiska institutionen 

Steickheilms Universitet 
106 91 Stockholm 

Göran Käring, När medeltidens sol gått ned. 
Debatten om byggnadsvård i England, Frankrike 
och Tyskland 1815-1914. Kungl. Vitterhets 
Historie- och Antikvitets Akademiens Hand
lingar, Antikvariska serien 38. Stockholm 
1992. 469 s. med 15 ill. ISBN 91-7402-235-0, 
ISSN 0083-6761. Pris kr 295:—. 

Förr d ie r senare måste varje byggnadsverk 
åtgärdas. Väder och vind, liksom naturlig för
slitning av en byggnad senn används, ger en 
intervall på tjugo, trettio år. Under evighetens 
stjärna är detta inte mycket. En byggnad som 
inte repareras i rent tekniskt avseende förfal
ler ined accelererande hastighet. Som ruin är 
ett byggnadsverk lika krävande, vad gäller till-
svn och underhåll. 

För antikvarien som räknar i årtusenden 
och inte vill tänka sig att något av det lilla som 
bevarats av mänskligt skapande skall utplånas, 
blir frågan vad man får göra: skall bvggnaden 
själv eller samtiden diktera åtgärderna? Kon
flikter uppstår län om ek-i finns cn brukare 
med krav på alt byggnaden måste fungera 
under cn annan epok än när den kom till. Den 
främsta stötestenen är alltid de människor 
som vistas diir. Oftast är de förvånansvärt oin
tresserade av bvggnadfii själv. Huvudaktörer
na, dvs. ägaren-brukaren, antikvarien och ar
kitekten, talar vanligtvis heller inte varandras 
språk. 

Restaurera, renovera, reparera, förnya och 
sniakomvandla är några av termerna för be
handlingen. Den senn sysslar med byggnadsan
tikvariska frågor vel au orden används med 
olika innebörd; ibland kanske de t. o. m. avser 
motsatsen till termernas språkliga betydelse. 
Ju stiirre åtgärder, desto angelägnare blir eu-
femismer och semantisk sluddrighet. När en 
arkitekt - ofta för au höja sitt arvode - vill 
bygga om cn h d byggnad, talar han företrä-
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desvis eim renovering, möjligen med "förnyel
se" som loe kände spets. 

Att den språkliga förvirringen varit densam
ma hela artonhundratalet igenom, och att det 
alltid funnits en "Mr 5 % " i varje hörn av ett 
Stort bygge, ger Göran Käring besked om i sin 
avhandling. Man kan inte annat än småle när 
författaren låter oss se dagens konflikter i hi
storiens spegel. Årtionde efter årtionde under 
de hundra år avhandlingen behandlar, varvas 
ett fåtal argument. Huvudtankarna är blott 
två — och båda lika orimliga. Den extremt 
antikvariska riktningen av historisk—romantisk 
typ menar atl man aldrig får göra någol nytt, 
endasl iståndsätta byggnaden sådan den är. 
Den skall sålt-dc-s konserveras i befintligt skick. 
När Riddarholmskyrkan exempelvis luk ny 
puts i blinderingarna på teirnet, lade man inte 
i vit puts, ulan ny puls med samma smutsgula 
avfärgning som den bortfallande. 

Den andra ytterligheten bär framför allt de 
stora arteinlumdralalsarkitektemas prägel. 
Vanligen ritade de egna kyrkor i någon fiktivt 
enhetlig stil. Här var "stilenligheten" - heis 
Käring genomgående betecknad utiile de Style 
— den enda ledstjärnan. Med järnklor återför
de akademidrillade arkitekter historiska bygg
nader till det stadium som, enligt deras förme
nande, borde ha präglat dem om den ur
sprunglige arkitekten fått som han velat. Inget 
intresse fanns för byggnaden i sig. Stilriktig
het sattes framför historisk autenticitet. Så
som många före honom, noterar Käring pa
radoxen i tiden: aldrig har etl så stort antal 
medeltida kyrkeir rivits eller vandalise-mis som 
när medeltidssvärmeriet var starkast. I flerta-
le-i fall lämnades aldrig en fläck obehandlad. 

Eu relevant försvar för stilenlighetsidéerna 
fauns dock, som även vår tid kan respektera. 
Att de större kyrkorna framsteid som ett 
lappverk av eldar från olika århundraden, var 
inte resultatet av en lanke. Sällan eller aldrig 
torde man ha räknat med au en katedral skul
le- kunna uppföras i cn följd. Det utsägs ogär
na att även t-u medeltida byggnadsverk konci
pierades i cn enhetlig stil. Knappast något av 
ele- stora kyrkobyggena fullföljdes heller enligt 
ele- ursprungliga intentionerna på grund av 
vikande ekonomi, förändrade intressen eller 
av andra skäl. Om den förste byggmästaren

arkitekten sett sitt verk uppdelat i historiska 
avsnitt, präglade av lämningar från olika år
hundraden, hade han kanske- blivit lika upp
rörd som sin arlonhundialalskollega. Tillräck
ligt med ritningar från medeltiden linns beva
rade för att man skall kunna avläsa de medelti
da byggarnas avsikter. Själva tanken på en 
enhetlig si il var således inte orimlig. 

Arkitekteiniskt och funktionellt stod en ald
rig så historiskt sann byggnad i strid med 
1800-talets ideal, om den uppvisade adderade 
byggnadsdelar i olika stilar. Artonhundratal-
sai kitekierna hade vanligen en gedigen utbild
ning med rötter i det föregående århundra
dets rationalistiska ideal. De saknade vanligen 
all känsla för den historiska dimensionen hos 
äldre byggnadsverk. Tankar om det historiskt 
sanna och sköna var förbehållna ickc-arkitek-
ter. Strävan till enhetlig stil, genomförd efter 
analogiprincipen, ledde till raljanta beteck
ningar som "förstenad matematik", så som 
målaren F. Leighion travesterade Goethe på 
grund av aiioiihiiiidralalskone -ept lönernas 
alltför repetitiva karaktär. 

Käring har som syfte för sin omfattande 
ui redning av byggnadsdebatten i England, 
Frankrike och Tyskland 1815-1914 att visa 
hur diskussionen fördes och vilka ideologiska 
ståndpunkter som ställningstagandena grun
dade sig på. Författaren blottlägger debattens 
verbala ihålighet och visar hur argument gled 
mellan motståndare. Han kan även i viss mån 
ange hur idet-i och synpunkter fördes vidare 
mellan de tre huvudområdena. Käring kom
mer fram lill att flera av arkitekterna medvetet 
ljög, både när de var som mest aktiva och när 
de, gamla och grå, sökte försvara sitt livsverk. 
Vid sekelskiftet framstod inte längre de stora 
siilomdaningama sinn föredömliga. Tvärtom 
brännmärktes de nu senn barbariska över
grepp utan känsla fcir del förflutna. 

Mindre väl beaktar Käring när ban startar 
sin undersökning, att många av medeltidens 
byggnadsverk var i så dåligt skick att de måste 
åtgärdas. 1800-talet var för mänga kyrkor nå
got av en tidens ättestupa, även om andra 
offrades av byggnadstekniska svepskäl på 
grund av den blomstrande industrialismens 
smak liir lyx och perfektion. 

Mellan de- ide-al som företräddes av de- till en 
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böljan svaga histeirieromantikerna och den 
nyktre och närige universalarkitekten, fanns 
hela skalan av mellanargumcni. De under
hållsarbeten seim ofta driver fram en restaure
ring (för att använda det vanligaste ordet) le
der dessutom till beheiv som blott kan till
fredsställas medelst nya tekniska påfund i en 
cirkelrörelse som utesluter antikvariska syn
punkter. Artonhundratalet erbjöd successivt 
rikare tekniska möjligheter, än något tidigare 
århundrade. 

Med den "estetiska principen" lör Käring 
därtill in en, som han menar tredje huvud
linje. Härmed avser författaren en enndaning 
som skall göra byggnaden tilltalande för sin 
Inh människor, m, a. o. det vi ibland kallar 
sniakomvandling. Detta är dock inte någein 
linje, utan ett resultat av en strävan att göra en 
kyrka angenäm fcir samtiden. 

Som blott antydes hos Käring är hela debat
ten betydligt äldre, än den behandlade pe
rioden. På grund av dess "Restaurierungslic-
ber" når den emellertid nu sin höjdpunkt, 
både vad gäller omfattning och motsättning
ar. Trender eich ideal fanns som frön redan på 
1700-talet. I likhet med annat idégods från 
antiken eich renässansen såg olika föreställ
ningar dagens ljus under encyklopedisternas 
era. Att de snabbt överfördes — eller rentav 
länktes självständigt - vid Rhen och därbort-
om visar exempelvis den indignation som väd
rades i Köln då frågan om domens restaure
ring och slutförande kom på tal efter 1815. 
Här preitesterade en grupp antikvariskt sinna
de- Kölubor, som menade att de utförda delar
na var värdefullare därför att de var äkta, än 
en till stora delar nybyggd katedral som sakna
de själ. Argumentet fick inget gehör, men får 
ses som ett belägg lör au man redan vid 1800-
talets böljan kunde plädera för samma histo-
riska värden hos en byggnad som skulle kom
ma starkare till uttryck under seklets senare 
hälft, Dei poetiska försvar som då svävade- ut 
över Europa med framför allt Ruskin som 
inspiratör - liir att återklinga i samma orealis
tiska (orm i Sverige på 1890-talet hos Heicle-ii-
stani — ledde lill cn känning inom restaure
ringsdebatten. Omorienteringen kom dock 
sent. Ännu vid sekelskiftet dominerade arton-
hundratalets normativa stilenlighetsideal näs

tan helt. Påståendena att man handlade pie
tetsfullt mot meinumcntet blev deick alltmera 
krampaktiga. Först omkring 1910, sedan 
många av de stora stilvirtuoserna gått bort, 
lie k de ideal Överhanden som lät byggnaden i 
sitt aktuella tillstånd diktera metoden. 

Huvudkonflikten har länge varit, inte bara 
känd, utan även analyserad inom arkitektur
historien. Av naturliga skäl hängdes tidigare 
redovisning upp på de mest kända namnen. 
Arkitekter som G. G. Scott, G. E. Street och 
W. Butterfield tillhörde även epokens främsta 
nyskapande arkitekter, medan J. Ruskin och 
W. Morris återfinns bland teoretikerna. För
fattare som V. Hugei och P. Merimée, den 
senare också verksam som riksantikvarie, in-
gick i kultursfärens topp; mest uppmärksam
het i Frankrike har deick ägnats E. E. Viollet-
le-Duc. 1 Tyskland märks framför allt J. W. 
von Goethe och bröderna Boisserée samt arki
tekterna F. Schinkel och E. Zwirner. 

Utöver det tjugotal arkitekter och teoreti
ker, vilka redan är välkända, redovisar Käring 
en rad andra deltagare i debatten. Namnen är 
av naturliga skäl inte heller här obekanta. De 
som var verksamma som arkitekter hade i-
bland lika många stora restaureringar på sin 
meritlista som Helgo Zettervall. Att dessa som 
minores behandlade personer spelat en betyd
ligt större roll, än man från svensk horisont 
anat, hävdas med rätta av Käring. Medan de 
tidigare skildrats var fcir sig, satis de här in i 
etl större sammanhang. 

Ett frågetecken i avhandlingen är uppdrags
givarna; liksom många före honom koncentre
rar sig Käring på exekutörerna. Endast vid ett 
fåtal tillfällen hörs röster från kyrkligt håll. Ett 
av skälen kan anmälaren tänka sig i prästerska
pets relativa ointresst- för arkitektur och prak
tiska ling: präster ser inte, de tror. Möjligen 
beror frånvaron av kyrkliga synpunkter på att 
Kål ing endasl arbetat med biblioieksmalcrial. 
Atl begära forskning i annat än tryckta kallen 
fiir ett så vin fäll är orimligt. Man önskar dock 
att författaren i något enda fall sökt sig bon 
från läsesalen. Med tanke på au även arkitek
ter uttrycker sig verbalt, skulle ett underlag 
utöver det tryckta kunna ge- en annan bak
grund. 

Genom sin kompilaten iska karaktär lönned-
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lar å andra sidan avhandlingen en rundmål
ning av sådan omfattning, att den inte varit 
möjlig om författaren bedrivit källforskning 
av gängse typ. Framställningen är genomgå-
ende mer välskriven, än man numera är van 
vid. Bristen på koncentration trollar emeller
tid: när samma, tidigare kända argument åter
kommer hela hundraårsperioden igenom 
slappnar intresset. 

Det primära inom all arkitekturforskning 
måste vara monumentet självt, inte vad senn 
skrivits om det. Avhandlingen uppehåller sig 
dock endast i undantagsfall vid de kyrkor som 
omtalas. Mindre än tjugo bilder i en avhand
ling i kemstvetenskap på närmare femhundra 
sidor bestyrker intrycket av att Käring varit 
mindre intresserad av byggnaderna än själva 
debatten. Frånvaron av en jämförelse mellan 
teori och praktik gör arbetet tunt. Oundvikli
gen ställer läsaren sig frågande i fall efter fall: 
hur gjorde man till slut? En bild hade kanske 
kunnat reda ut läget. A andra sidan är det idag 
svårt att med visshet få reda på vem som gjort 
vad eller när det ena eller andra utfördes. 
Samtliga större kyrkor som nämns har sedan 
1800-talet varit utsatta fiir nya åtgärder. Då 
som nu saknas detaljerade restaureringsrap
porter. I vissa fall valde man efter 1920 att 
nedtona en stor artonhundratalsoinvandling. 
Efter 1945 har den antikvariska sektorn allt
mera tenderat att bevara 1800-talels ut-
trycksvärden. 

Det är således svårt att direkt säga att Kä
ring har fel, niir han framhåller att G. G. Scott 
hade större känsla fiir autenticitet eich be
handlade de medeltida kyrkorna mera pietets
fullt än Viollet-le-Duc (s. 66, 76, 195). Littera
turen i ämnet hävdar ibland meitsatsen, kan
ske med samma klena verklighetsunderlag. 
Källkrilik av den typ som odlas av historiker, 
brukar vara främmande inom konstvetenska
pen. Anmälaren som uppfattar Scott som en 
like till Zettervall på gotl och ont, undrar om 
Kåring alls sett de av Scott grovt korrigerade 
katedralerna i Ely, Lichfield, Chester och 
Winchester, för att ta några av Scotts mest 
kända arbeten som nämns i avhandlingen. En 
mera begränsad avhandling med tonvikt på 
debatt eich verklighet med ett antal case-stiidies 
hade givit ett vida intressantare resultat. 

En svensk läsare beklagar att Kåring inte 
avslutat exposén ined Sverige. Som Anders 
Aman angett i sin tyvärr otyckta licentiatav
handling om Helgo Zettervalls domkyrkores-
taurermgar, var denne en parallell lill de le
dande namnen i England eich på kontinenten. 
Man hade således kunnat förvänta sig att Kä
rings arbete kulminerat i cn genomgång av 
det svenska materialet med särskild vikt vid 
inflytanden utifrån kontra egna initiativ. Det
la hack- dock krävt omfattande forskning i 
bl. a. arkivaliskt primärmaterial, då förhållan
devis litet är skrivet i ämnet. 

Trots läsbarheten är Kärings avhandling i 
alltför hög grad en refererande skrivbords
produkt diir objektiviteten snarare mati ar iin 
berikar. Sällan eller aldrig hör inan förfätla-
i t-ns egen reist. Inledningsvis säger han sig "ha 
märkt en tendens . . . att ta ställning för de 
mera konserverande doktrinerna" (s. 23). Då 
de avslutande kapitlen ("Aspekter på monu-
mentvårdsdebatten" och "Slutdiskussion") 
varken lämnar synpunkter på ämnet i sig eller 
diskuterar teserna, utan bara är vad seim nor
mall kallas sammanfattning, undrar läsaren 
om författaren alls har någon uppfattning i 
det ämne han ägnat så många sidor. Då Kå
ring själv är präst inenn Svenska kyrkan skulle 
som avslutning cn personlig prövning av de
battens olika ståndpunkter ha berikat fram
ställningen. De nuvarande liturgiska idealen 
med bl.a. indraget circumstantesaliare leder 
lill krav på nästan lika svåra ingrepp som för 
hundra år sedan. De antikvariska principfrå
gorna är desamma. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

Stig Welinder, Människor i Västeråstrakten för 
111(1(1 är sedan. Västerås kulturnämnds skrift
serie nr 22. Västerås 1990. 133 s. ISBN 91-
87264-20-X, ISSN 0347-8416. 

1956 skrev Mårten Stenberger Västeråstrak-
tens förhistoria och Stig Welinder konstaterar 
i inledningen atl mycket har bänt inom arkeo
login sedan dess och förklarar också varför 
det är nödvändigt atl återigen behandla äm-
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net. Welinder pekar på det ökade arkeologi
ska källmaterialet, den systematiska arkeologi
ska bevakningen, nya frågeställningar och för
finade metoder samt att människan numera 
står i centrum framför rekonstruktioner av 
kulturhistoriska utvecklingslinjer. Det är 
framför allt den sistnämnda aspekten som för
fattaren framhåller i boken. 

Därmed kan redan konstateras att vi inte får 
någon ny fullständig genomgång av arkeologi
ska fynd och fyndplatser runt Västerås som 
Stenbergers beik utgjorde. Den typen av kvan
titativ framställning ligger säkert inte för en 
teoretiskt lagd forskare som Welinder. Han 
har visserligen bemödat sig om att justera 
språket för en tilltänkt allmänintresserad läse
krets men utför också en i andra sammanhang 
använd strukturanalys av endast två gravfält i 
utkanten av Västerås, som snarast vänder sig 
till metodiskt intresserade forskare. Därut
över presenteras det mesta av det medeltida, 
arkeologiskt undersökta materialet från sta
den och ett urval av äldre gravfynd gjorda i 
omlandet. Tillvägagångssättet är intressant 
men möter stora svårigheter i det bristande 
källmaterialet. 

Welinder ledsagar oss genom boken på en 
resa från det arkceilogiskt kända 1200-lalets 
Västerås eller Aros och bakåt i tiden via ett 
fåtal undersökta stationer. Aros e-llcr åinyn-
ningen lämnar vi ca år 1100, före vilket inga 
säkra arkeologiska spår finns inom stadskär
nan. Detta faktum är ett problem som Welin
der haft att brottas med i och med att Västerås 
1 000-årsfirande är den huvudsakliga orsaken 
lill bokens tillkomst. Han fäller dock inte för 
frestelsen att frisera siffror och årtal ål "rätt 
håll" utan konstaterar i stället atl Västerås 
sannolikt tillkommit omkring och senast ca 
1100. 

I det sammanhanget är det synd att Welin
der inte alls har behandlat 1 988 års arkeologi
ska undersökning i kvarteret Linnea som gav 
sannolika fynd från 1000-talet. Det beror tro
ligen på alt Welinders manuskript färdigställ
des före denna utgrävning och au materialet 
nyligen publicerats. Till tiden lin ca tuse-ii år 
sedan tar författaren oss istället via ett 
stickspår till Bjurhovda i utkanten av den nu
varande tätorten, där vi får känna dåiidens 

människor och deras samhälle genom deras 
gravlämningar. Welinder redovisar mycket in
gående sin strukturanalys av detta material i 
en diger sifferflora avseende gravnummer, 
egenskaper, figurer och tabeller. Detta är inte 
lätt läsning lör någon utan vana från arkeolo
giska utgrävningsrapportcr. 

Stig Welinder visar emellertid ur materialet 
en intressant social skiktning som återspeglas i 
begravningsseden bl.a. med vapengåveir till 
ett antal ulvaida män eich pojkar och som 
motsvaras av vad vi känner från bl.a. de is
ländska sagorna som också citeras. I det reso
nemanget fcir han också in runstenarnas män
niskor som skildras mycket levande i ett kapi-
ic-l, bl. a. i en fragmentarisk telefonkatalog för 
1000-talet. Vi får oss t.ei.m. en mindre släkt
skapsutredning till geido. Det är enligt förfat
taren de vapenstarka stormannaätterna och 
de kristna nnis tensböndema som efter konti
nentala idéer om centralmakt eich stadsbild-
ning står bakom förändringen av cn inångtu-
senårig samhällstradition. 

Denna tradition behandlas eickså i boken. I 
ett avsnitt om järnålderns germanska samhälle 
exemplifieras detta med fynd från Västerås-
trakten och citat ur Tacitus' Germania. Här 
öppnas givetvis möjligheter för källkritiska på
hopp från vilka jag emellertid skall avhålla mig 
med tanke på beikens syfte, men nog känns 
Tacituscitaten eich den noggrannt redovisade 
gravanalysen som ingredienser i olika anrätt
ningar. 

Ett annat gravfält, vid Hamre inte långt 
från Bjurhovda, antas efter motsvarande be
arbetning vara uttiyck lör en familjegård med 
konstant generationsvis gravläggning utan på
tagliga statusskillnader, varken i tid eller rum. 
Gravfältet dateras till ca 400-700 e.Kr. 
Härvid kan en tydlig skillnad påvisas indian ek-
båda huvudbehandlade gravfalten, som enligt 
Welinder skulle förklaras av människornas eili-
ka siitt all tänka. Innan detta utvecklas ytterli
gare förlänger han traditionen att eickså om
fatta brons- och stenålder, vilket i samman
hanget verkar mindre angeläget. 

I det avslutande kapitlet ger Welinder sin 
bielrag lill diskussionen om Skandinaviens 
äldsla städer där han ser runstenarna och 
gravplatserna som symboler i ett maktspel 
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mellan stormannagrupper och kungapreten
denter. Han menar att det var kristna stormän 
senn grundade Aros eller Västerås för omsätt
ning av omlandets överproduktion och möjlig 
handel med järn för ett centralt behov i en 
bräcklig riksbildning. 

Det är alltid intressant att läsa det Stig We
linder skriver. Han använder sig befriande 
ofta av nya vinklar eich okonventionella grepp. 
Människor i Västeråstrakten for l 000 år sedan är 
onekligen ett exempel på detta men ändå inte 
helt lyckat. Det har blivit stilistisk obalans mel
lan olika avsnitt som gör boken ojämn men 
därmed inte sagt att den inte är läsvärd. We
linder gör många intressanta iakttagelser i ma
terialet och räds inte att formulera slutsatser. 
Tyvärr belyses tiden fiir just tusen år sedan, 
som boken enligt titeln avser att behandla, 
ganska svagt. Detta kan delvis förklaras av 
källmaterialets karaktär men mig borde prakt-
fynden från Tunby, silverskatten från Dingtu-
na och även andra vikingatida fynd vara mer 
målande för läsarna än motsvarande exempel 
från den i boken kallade germanska järnål
dern. 

Jag saknar särskilt något om det utomor
dentligt spännande bålgravfältet vid Tuna i 
Badelunda med gravlagda kvinnor - inte 
minst med tanke på att det tidsmässigt om
spänner just brytningsskedet mellan den äldre 
traditionen eich del som Welinder beskriver 
som det nya klassamhället. Kanske beror det 
på hänsyn till den sedan länge utlovade beiken 
om Tuna som dock inte kom under 1990 hel
ler, vilket måste betraktas som jubileumsårets 
stora besvikelse. Gravfältet, som utan tvekan 
är det mest intressanta i hela Västmanland, 
undersöktes av Uppsala universitet fcir när
mare 40 år sedan och materialet är beklagligt 
nog ännu inte publicerat, 

Populariseringens konst är svår men nog 
hör en nu saknad litterturförteckning och 
även nothänvisningar hemma också i ett po
pulärvetenskapligt verk. Det är dock bildkvali
teten som enligt min mening är den stora 
bristen i boken. Vem vill se oskarpa svart-vita 
bilder av samtliga, symmetriskt upplagda fynd 
(inklusive "rost igt järn") från ett antal gravar, 
héigar av brända ben och lerklining eller diffu
sa stensättningar efter avtorvning? Vill man 

marknadsföra arkeologi hos allmänheten — 
och det vill man väl när man ger ut en sådan 
här bok - så måste man göra avkall på utgräv-
ningsrapporternas ärlighet och i stället giira 
materialet attraktivt. Neig hade väl kommunen 
råd med några färgbilder. 

Robert Sjöö 
Rackarbergsg. 58 

752 32 Uppsala 

Rival, M., La charpenterie ruivale romaine. Maté
riaux Mélhodes Moyens. C.N.R.S. Delegation 
regionale Provence-Alpes-Cote d'Azur et Cor-
se. Travaux du Centre Camille Jullian. 4. Edi
tions du Centre National de la rechcrchc sd-
entifique. Paris 1991. ISBN 2-222-04391-3. 

Centre National de la Rccherche Scientifique 
och Centre Camille Jullian, Paris, svarar för 
utgivandet av en modern genomlysning av det 
romerska skeppsbyggeriet, författad av Mi
chel Rival. 

Ämnet i det här arbetet har länge saknat en 
bred och modern presentation. Det är mycket 
värdefullt atl få en grundlig översikt me-el 
goda bilder över den romerska skeppsbygg-
nadsteknologin. Den senare är klassisk (i mer 
än en bemärkelse) och har fått en central roll i 
diskussionen om de europeiska båtbyggnads
traditionernas utveckling i vid bemärkelse. 

Arbetet inleds med cn grundlig genom
gång, med stöd bl. a. i klassiska källor och med 
utbredningskartor och kvalificerat uppbyggda 
tablåer, av trädslag i Medelhavsområdet un
der antiken, deras utbredning, liksom för na
turliga och byggnadstekniska förutsättningar 
för dåtida skeppsbyggeri. De följande två ka-
pille-n behandlar avverkning och tillagning av 
virket ur de avverkade stockarna vid skepps
byggeri, nu också med utnyttjande och stöd av 
ikonografiska, skeppsarkeologiska och etnolo
giska källor. Arbetets mest centrala dc\ utgörs 
av ingående byggnadstekniska och naturve
tenskapliga analyser av byggnadsmaterial och 
-teknik i tre antika vrak påträffade i franska 
medelhavsvatten: ett efter ett romerskt han
delsfartyg daterat till 60-40 f. Kr. vid Giens-
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udden iister om Toulcin; ett efter ett handels
fartyg påträffat i Marseilles hamn, daterat till 
andra eller tredje århundradet e. Kr.; ett efter 
ytterligare ett sådant fartyg vid Gerbalviken 
vid Port-Vendres från slutet av fjärde och bör
jan av femte århundradet e. Kr. 

Författaren åstadkommer genom sin syste
matiska uppläggning och växelverkan mellan 
skeppsarkeologisk och botanisk analys en för
finad analys av tillverkningsprocessen inom 
romartidens skeppsbyggeri. Den ligger långt 
fram i jämförelse med de få övergripande 
tolkningar som gjorts på detta område avseen
de andra skeppsbyggnadstekniska traditioner, 
senare i tiden än denna. Det etno-arkeologi-
ska temat är framträdande i det här arbetet, 
något som inte är ovanligt i skeppsarkeologisk 
litteratur, äldre som yngre. Det gäller även 
skandinavisk skeppsarkeologi i vars teori
utveckling detta faktiskt hör till de äldsta 
dragen, äldre än den positivistiska linje senn 
präglat nordisk skeppsarkeologi under 1900-
talets mellersta del. Den etno-arkeoleigiska 
synen på det nordiska materialet syns i Sverige 
börja med etnologen Nils Edward Hammar
stedts och arkeologen/et nologeii Gustaf 
Hallströms behandling och presentation av 
lapska båtfynd och lapska båtbyggnadstradi-
tioner vid 1900-talets början och fortsätta 
med etnologen/arkeologen Nils Lithbergs un
dersökning och publicering av ett kravdlbyggt 
fartygsvrak i centrala Stockholm 1915-1917. 
Nästa tydliga nedslag är konsthistorikern, et
nologen och arkeeilogen Philibert Humblas 
analys av Galtabäcksskeppet utgiven 1937. 

Rivals arbete innehåller till slut som ett ap
pendix en fyllig, förklarande teminologilista 
nyttig fcir den som vill arbeta med fransk litte-
i ai tu på området. 

Carl Olof Cederlund 
Statens sjöhistoriska museer 

Box 27 131, 102 52 Stockholm 

Michael Senior, Vem är vem i mytologin. Sv. 
övers. Sven Christer Swahn. Rabén & Sjö
gren. Andra upplagan 1987, orginalets titel: 
Who'.s Who in Mythology 1985. 226 sidor. ISBN 
91-29-58226-1. 

Eu nytt mytologiskt uppslagsverk har sett da
gens ljus. Upphovsman till verket är en eng
elsk författare vid namn Michael Senior, seim 
enligt bokförlaget "iir vida berest i Europa, 
Afrika, Nord- od i Sydamerika, där han utfor
skat samband mellan olika civilisationer". Am
bitionen har varit atl ge en översikt över olika 
gudar, gudinnor, andar och väsen i både gam
la och nya världen. På det relativt lilla sidanta-
let har man lyckats pressa in över 1 200 myto
logiska väsen, vilket naturligtvis inte ger ut
rymme till någon längre exposé. Därmed för
lorar man också de ofta mycket mångtydiga 
sidor som finns hos de gudaväsen man vill 
beskriva. 

I inledningen vill Michael Senior framhäva 
vikten av att de enskilda gestalterna sätts in i 
sin rätta kontext - i de myter vari de verkar. 
Därmed blir målsättningen och förväntningen 
på ett sådant verk mycket hög och det boi ek-
av nödvändighet omfatta liera volymer, inte 
227 sidor. Enligt min mening sätts inte gestal
terna in i en djupare mytologisk ram ulan 
beskrivs kort och gott i sina huvudfunktioner. 
Men detta räcker i sin tur långt, om man inte 
är intresserad av de olika dimensioner som 
oftast finns hos varje gudaväsen. Denna typ av-
uppslagsverk, riktar sig i första hand till en 
bredare allmänhet (kanske den presumtive 
koi sordslösaren) och inte lill studenter och 
forskare. 

Verket är upplagt i bokstavsordning och 
inte sammanhållet i de olika religionernas my
tologiska berättelser; förmodligen hade en så
dan uppläggning givit boken en stiirre bety
delse för exempelvis studenter som ett slags 
"mini-uppslagsverk". Tyngdpunkten ligger 
främst på de främre orientaliska högkulturer
na samt på asiatiska och sydamerikanska ge
stalter. Mindre utrymmen lämnas till keltiska, 
germanska, slaviska och fornskandinaviska gu-
claväsen. 

När det gäller den fornskandinaviska reli
gionen har Åke Hultki am/ givits möjlighet att 
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komplettera boken med dess viktigaste myto- mytologiska gestalterna och vad för slags vä-
logiska gestalter. Men för den verkligt intres- sen de är. Detta utgör uppslagsverkets stora 
serade av fornskandinavisk religion och sed är behållning eich gör det, trots allt, användbart 
boken Vem är vem i nordisk mytologi (Åke som "snabb-lexikon", dock med den begräns-
Hultkrantz, Rabén och Sjögren 1991) bättre ningen att gestalterna endast beskrivs i sina 
och fylligare och utgör ett gott redskap för huvudfunktioner. 
arkeologer och religionshistoriker. Peter Englund 

Under rubriken "Teman och namn" längst Ballonggatan 14 
bak i boken ges cn sammanfattning av de olika S-l 70 67 Solna 
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Viking og Hvidekrist. Norden og Europa 800-
1200. Red. Else Roesdahl. Nordisk Minister
råd i samarbeid med Europarådet. 1992. 
428 s., illustrasjoner, karter. ISBN 87 7303 
556 4. 

De nordiske lands store manifestasjon av sin 
felles, tidlige historie, vikingtiden og den tid
ligste midddalder er över, og de mange hun
dre utlånte gjenstandene, mange av dem 
unike, er tilbake i de respektive museene som 
velvilligst lånte dem ut. Selve utstillingen 
blekner vel etterhvert i minnet hos de mange 
hundre tusener av besokende som har stått i 
ko i Paris, i Berlin og i Köbenhavn lör å få et 
gliml av ele- gjenstandene som mennesker i 
Norden i en fjern fortid har holdt i handen, 
båret på kroppen, spist med, sovet i, tilbedt. 
Den store katalogen derimot, blir stående 
som kilde til glede og kunnskap i årene frem-
over. 

Utstillingen kom til som et samarbeid mel
lom de nordiske land og Europa (Nordisk 
ministerråd og Europarådet), og er den stör
ste og mest ambisiose presentasjon av funn 
fra vikingtid og tidlig midddalder som de 
nordiske land noensinne i fellsskap har 
monstret. Den bor også ses som et inniegg i 
debatten i en Ud da 3 av de nordiske land 
banker på Det europeiske follesskapets port. 

Formålet med utstillingen og boken er å 
presentere en dramatisk historie og å vise vik
tige gjenstander som er bevart fra denne 
liden, sier Else Roesdahl og David Wilson i 
innledningen til katalogen (s. 24). Ut
stillingen söker å gi et blansert biide av perio
den og av at de nordiske folk var like sä kulti-
verte og like så brutale senn samtidens andre 
nasjeiner. "Periodens bedrifter inden for litte
ratur, kunst, teknologi og politik kan i dag let 
vaerdsettes, både i sig selv og som minder om 
en viktig og dramatisk periode i Nordens his
torie ... en tid då de nordiske folk var med til 

at aendre Europa, og hvor de nordiske lande 
blev til Norden", skriver Else Roesdahl (s. 
29). 

Det er derfor ingen tilfeldighet at utstil
lingen forst ble vist i Grand Palais i 
Frankrikes hovedstad (Les Viking ... Les 
Scandinaves et ('Europé 800-1200) för deret-
ter å gå videre til Altes Museum i det forente 
Tysklands planlagte hovedstad Berlin (Wi
kinger, Waräger, Normannen. Die Skan-
dinavier und Europa 800-1200). Det var 
naturlig at Kobenbavn som en slags Nordens 
hovedstad ble utstillingens siste stoppested 
etlersom danskene er mangeårige mecllem-
mer av Det europeiske felleskapet. - London 
hadde sin mönstring av vikingene med den 
storslagne utstillingen The Vikings på British 
Museum i 1980. 

De nordiske land har ikke siden århundre-
skiftet vaert spesielt intcresserte i å bruke 
vikingtiden i markedfoiingen av sin egenar t 
Den har vaert så selvsagt. Snorre Sturlusons 
kongesagaer, alle islendingasagaene, Frans 
G. Bengtssons Röde Orm, vikingskipene fra 
Oseberg og Gokstad, Jellinge med gravhau-
gene, runesteinen til Harald Blåtann og kir
ken, stavkirkene, sporene etter bysaniluiinet 
Birka, alle museene med arkeologiske sam
linger fra vikingetid, - de fantes jo, og de 
som var interessert var velkommen til a soke-
kunnskap på plassen der den var å hente. 
Med filmen 'The Vikings" fra 1958 med Kirk 
Douglas og Tony Gurlis i hovedrollene fikk 
noen og enhver i Norden oynene opp for 
hvordan livet i vikingtiden ikke hade aitt-t seg. 

Men det tok mange år for den förste utstil
lingen der jordfunnet materiale både fra 
Norden og de britiske oyer fra vikingtiden 
ingikk, kom i stånd for å gi et sannere biide 
av en så niyteomspuiinet periode i Nordens 
historie, nemlig 'The Vikings" i London i 
1980. Hensikten var å vise de trekkene i "the 
Viking character" som ikke rommes mellom 

h . rnv i i nnen SS (1991) 
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biidet av voldsmennene som herjet det krist
ne Europa og biidet av den sunde, blonde, 
frodige vikingen som er et litterärt produkt 
etablert allerede i begynnelsen av 1800-tallel. 
Nordboemes sterke og vitale kultur, deres 
ureddhet og eventyrlyst og deres kunstneiis-
ke utfoldelse var stikkord for The Vikings. 
Men selvom materialet i stor grad var bentet 
fra de nordiske land, var det en angdsaksisk 
utstilling og katalog (J. Graham-Gampell og 
Dafydd Kidd 1980). 

Når de nordiske land nå gikk sammen om 
et folies prosjekt som både dekket vikingti-
clen og den tidlige middelalderen var det ul 
fra en voksende nordisk selvbevissthet - en 
bevissthet om en selvstendig kulturell identi
tet som både er inspirert av en samtidig euro
peisk möte og satt i motsetning til den (Meu-
lengracht Sorensen s. 171). 

Egentlig burde jeg ha se-n utstillingen i 
Paris og Berlin, for Nationalmuseet i 
Köbenhavn ydet den ikke full rettferdighet 
Der var simpelthen för liten plass til både 
den steire mengden funn i muntre i tillegg til 
kiikelig og verdslig skulptur og publikum 
som trengtes om å få litt avstånd til all infor-
masjonen. Del var korte tekster i hver monter 
til alle funnumrene, men på grunn av plass-
mangel var gjenstand og tekst ofte rykket fra 
hverandre slik at de bare med move kunne 
sanimenfores på grunn av trengselen. Som 
utstilling betraktet var Viking og Hvitekrist 
ingen nyskapning, men det var unektelig en 
upplevelse å se funn fra vikingetiden av nor
disk karakter fra Russland, Baltikum og 
Polen som tidligere bare har figurert i fäglii-
te ra t uren sammen med de mer kjente nordis
ke. Dessuten var det ekte gjenstander og 
(nesten) ingen kopier. 

Beiken Viking og Hvitekrist er vel den förste 
av dette slaget som er produsert til en arkeo
logisk utsiilling i Norden med en klar tvede-
ling i teksldel og katalogdel. Vekten, 1,5 kg 
gjorde at den vanskelig kunne brukes som 
forer gjennom utstillingen, og et nordisk 
publikum ville kanskje ba hatt like- stor glede 
av å kunne kjope tekstdel og katalogdel hver 
for seg. Franskmenn og tyskere har derimot 
läng erfaring i å produsere kataloger av stör
re format enn denne til arkeologiske (og 

andre) utstillinger, og det var vel forst og 
fremst for et kontinentalt publikum at utstil
lingen og katalogen Viking og Hvitekrist ble 
produsert. (Til den store, franske arkeologi-
mönstringens utstilling i Grand Palais i 1989, 
Archéologie de la France, ble det f. eks. utgill 
en katalog på storrelse med telefonkatalogen 
og en vekt på 2,5 kg.) Egentlig ligger dc-t vel 
idéer om folkeopplysning bak slike omfångs
rike boker knyttet til utstillinger. Dersom de 
inneholder mye lodig tekst og gode, påkoste-
te illustrasjoner i tillegg til selve katalogen må 
prisen settes hoyt. Derved forhindrer man at 
publikum kaster vekk publikasjonen etter 
kort tid men sorger for at den blir stående i 
bokbyllen til bruk som oppslagsverk ved 
senere anledninger. 

Som utstillingen er katalogen delt inn i 4 
hovedavsnitt kalt Norden 800-1200, Norden i 
vikingtiden, Vikingene og Europa og Norden 
- tradisjon og förnyelse, hvert med en rekke 
underavsnitt Katalogen rommer 617 numre 
som alle er illustrert enten med et sort/hvin 
biide eller ett i färger i tekstdelen. Til hvert 
katalognummer er det oppgitt funnsted, 
materiale, mål, datering, oppbevaringssted 
og inventamummer. Derunder folger en 
liten tekst som gir tilleggsopplysninger og sei 
ter gjenstanden(e) inn i en kulturhistorisk 
sammenheng. Enkelte litteratiirbenvisninger 
finnes også. 110 rågfolk, hovedsakdig fra ut-
lånsinstitusjonene, har bidratt med disse min
dre tekstene som er instruktivt- og ganske 
detaljerte. 

Selve tekstdelen er på vel 160 sider meel-
regnel illustrasjoner og utgjores av 24 artikler 
skrevet av 28 forfattere. I tillegg kommer en 
avdeling kall Realia på 35 sider med illustra
sjoner. Her har 16 forfattere skrevet 17 korte 
innlöringer om emner innenfor gravskikk, 
kunst, håndverk og myntvesen. Selvom et par 
forfattere går igjen i både i teksldel og fakta
del blir det likevel igjen minst 40, og det er 
etter min mening for mange. Det forer til 
gjentagelser og av og til til motsigelscr, som 
når vulkanen Heklas utlnudd senn legger går
dene ode i tidlig midddalder i en artikkel 
skjer i 1104 (s. 51) og i en annen omkring 
1200 (s. 131). »Katalogen til British Museums 
vikingulstilling i 1980 hadde bare 2 forfattere 
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som stod for hele teksten. Det er kanskje for 
få, men det skaper en helhetlig tekst som fly
ter godt og ikke blir opphakket i småbiten 
De fleste forfatterne skriver solid og godt, 
med det er ikke mange nye vinkler og tanker 
som presenteres. Kanskje skyldes dette at få 
om noen yngre forskere har fått slippe til? 
Gjennomsnittsalderen på forfatterne er 
minst 50 år, og dvs. at det finnes en gruppe 
forskere på omkring 30 år som også arbeider 
med problemstillinger innenfor denne epo
ken og sannsynligvis har nye tolkninger å 
komme med. En problematisering av stoffe-i 
hadde heller ikke gjort det mindre interes
sant for kontinentale och nordiske lesere. 
Det tradisjondle- synet på vikingtidens sam
funn skinner ofte igjennom, "... och de få 
bevarade bilderna av människor visar dem 
med fint klippt och kammat hår och skägg" 
(8. 143). 

En av de få arkeologiske forfatterne som 
skriver engasjert eig personlig er Pirkko-Liisa 
Lehtosalo-Hilander, 1 hennes artikkel om 
Finland trer menneskene frem, både kvinner 
Og men: "Förmodligen hade några av den 
östliga kyrkans ikoner fascinerat resande fin
nar så mycket atl de beskrev dem hemma, 
där kvinnorna med sina skickliga fingrar för
vandlade berättelserna lill figurer på sina 
mantlar" (s. 67). 

Ole Fenger legger i sitt bidrag til tekstde
len vekt på rettsbegrepene og det som adskil-
ler de nordiske samfunn fra de kontinentale 
kristne. Noe av det samme opplegget finnes i 
Preben Meulengradit Sorensens artikkel 
"Övergången fra mundllig digliiing til littera
tur". Der settes den nordiske dikt- og fentel-
lingstradisjonen inn i en kronologisk og 
korologisk sammenheng og ses i forhold til 
den europeiske. I all sin knapphet er artikke
len eu av de beste i boken. Rent generell 
mener jeg at Viking og Hvitekrist ville ha tjent 
på at redaksjonen hadde lätt fa-rre forfattere 
slippe til og at man i större grad hadde holdt 
en linje der det neirdiske ble sen i forhold til 
det europeiske. Da ville det ha vaert naturlig 
med et kapitel om vikingtidens samfimns ide
ologier, om begreper som aere, gavmildbel 
Og gjestfrihet som en av flere nokler til tolk
ning av perioden frem til 1200. 

Forutsctningene for vikingtidens nordiske 
ekspansjon er det få av forfatterne som bero-
rer. Ole Crumlin-Pedersen er den som tyde
lig diskuterer en av årsakene, nemlig den tek
niske utvikling fra rodde färtoy til seillorende 
skip. Da omtaler han meget kort et par skips-
funn som ligger förut for vikingskipene, 
Nydamskipet og Sutton Hoo. Derved gis lese
ren en anelse om at vikingtidens nordiske 
samfunn ikke vokste opp som en polypp på 
sandbunn, men faktisk har en läng förhisto-
rie som fra omkring Kr. f. på ulike måter er 
knyttet til utviklingen fra stämmer til stater 
på kontinentet. En innledning som i korte 
trekk hadde skissen tilknytningspunktene 
mellom Norden og Europa i århimdredene 
för ca 800 ville kanskje ha berovet vikingti
den og den tidligste midddalder noe av den 
aura av eksotiskhet som perioden er omgitt 
av, men ikke gjort den mindre interessant. 

Formålet med Viking og Hvitekrist skulle 
vaere å presentere en dramatisk historie. Men 
samtidig liar man onsket å underkonimunise-
rc det brutale og voldclige aspekt av vikingti
den og som er blitt dens "image". Det er 
menneskene som skaper dramatikken, de 
handlekraltige kvinner og de djerve, eventyr-
lysiue menn, Men vikingtidens eig den tidlige 
middelalders mennesker i Norden slik de er 
representert gjennom denne utstillingen og 
dens katalog förblir dilfuse; det blir ikke noe 
biide som kan hamle opp med det tradisjo-
nelle. Man har onsket al gjenstaiulene skulle 
lale for seg selv, et i og for seg hederlig for
sen i en tid da "vikingland" er i einning som 
alternativ lil nuiseenes utstillinger mange ste
der i Norden. Er det kanskje slik at dette 
mannselomiiieite macheiveldet som represe-n-
teres av vikingetogene og sagaenes fremstil
linger passer så vel inn i vår egen tid og gir så 
mye dramatikk og spenning at alle andre 
sider ved dåtidens liv blekner og blir uinte-
ressant for et europeisk publikum? Er i så fall 
en slik tradisjonell utstilling den beste maten 
å vise vår tidlige, nordiske historie? Finnes 
del andre måter enn å sende de skjore og til
dels unike gjenstandene land og strand 
rundt? Faller er det faktisk slik at muligheten 
til ä få se og oppleve det ekte i seg selv har så 
stor pedagogisk verdi at det overtreffor 
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enhver annen lörmidlingslörm? Jeg bare 
spor. 

Bente Magnus 
Statens historiska museum 

Anne Marie Franzén och Margareta Nockert, 
Bonaderna frän Skog och Overhogdal och andra 
medeltida väggbeklädnader. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stock
holm 1992. 131 s. ill. Engelsk sammanfatt
ning. 

Fil. lic. Anne Marie Franzén var vid sin bort
gång 1975 chef för textilenheten vid 
Riksantikvarieämbetets konserveringsinstitu
tion. Hon efterlämnade ett stort manuskript 
som var ämnat att utgöra en doktorsavhand
ling. Till grund för detta manus låg ett forsk
ningsarbete som omfattade såväl broderade 
som vävda textilier och textilfragment från 
medeltiden, vilka härrör från svenska kyrkor 
samt jämförelsematerial från Norge, Island 
och Finland. Inte minst den fornnordiska ter
minologin intresserade A. M Franzén sig för 
med avsikt att med hjälp av orden och deras 
varierande former utröna textiliernas an
vändning under forn- od i medeltiden. 

Att överta elt påbörjat vetenskapligt arbete 
och kennpletlera det med nyare material 
samt föra fram det bela till publicering är en 
svår och grannlaga uppgift, men det har 
Margareta Nockert åtagit sig och genomfört 
med stor noggrannhet och kollegial hänsyn. 
För atl ge en överskådlig och i enskilda fäll 
utförlig framställning av de textila föremålen 
har beskrivningen koncentrerats lill alt 
omfatta endasl vävnader, speciellt dem som 
kan antas ha prytt väggarna. Därvid har 
Nockert uteslutit föremålsgrupperna medelti
da broderier od i medeltida dräkt. (Franzén 
har för övrigt givit en kort teknisk beskriv
ning av medeltida broderi i boken 
Prydnadssömmar under medeltiden.) 

I ett förord redogör Nockert för sina vikti
gaste kompletterande insatser. Till textilen
heten, till vilken hon är knuten, har under 
åren inkommit många textilier och textilfrag-
ment fcir konservering, av vilka en del varit 

eller haft detaljer som varit medeltidshisto-
riskt intressanta. Dessa har i den föreliggande 
boken beskrivits och sammanställts med tidi
gare analyserat material. Viktiga nytillskott 
till manustexten utgör vidare redogörelser 
för färganalyser av garnerna enligt moderna
re metoder och, sist men inte minst viktig, i 
ett "eftermäle" beskrivningen av de viktigaste
bonadernas kol-14-datering, som genomförts 
av The Svedberg-laboratoriet i Uppsala. 

Huvuduppgiften som Franzén förelagt sig 
var analysen av de s. k. Överbogdalsbona-
derna från Överhogdals kyrka i Härjedalen. 
De påträffades under det första decenniet av 
1900-talet, och sedan dess har de varit före
mål lör en rad forskares uppmärksamhet 
beträffande dels deras mönsterteknik, dels 
bildinnehållet. Det senare har i allmänhet 
teilkats som till största delen grundat på hed
niska trosföreställningar och som framställ
ningar av berättelser ur fornnordiska sagor, 
b l .a . Volsungasagan, men också som en 
skildring av ett stycke missionshistoria, dvs. 
hur Hälsingland blev kristnat genom den 
helige Staffans färder (Karlin). Slutligen har 
bonaderna varit föremål för en ikonografisk 
tolkning av Ruth Horneij i hennes avhand
ling 1991. Efter att ha redogjort fcir tidigare 
tolkningar lägger hon fram sitt eget förslag, 
vilket innebär att bildframställningen återger 
scener ur Apokalypsen, Johannes uppenba
relser. 

Den föreliggande boken av Franzén och 
Nockert behandlar dessa bonader först och 
främst ur teknisk synpunkt ocb fcir där fram 
på läkta grundade säkra analyser. Redan 
1920 framförde textilforskaren Vivi Sylwan i 
en artikel i årsboken Jämten elen åsikten att 
mönstringen utförts - inte med breideri som 
man först trodde - utan me-el vävtekniken 
soumak. (Tidigare hade detla konstaterats av 
den lokale textilexperten Alexander Berger, 
då bonaderna kom till Föreningen Jämt
slöjd.) Detta mönstringssätt återfinns b l .a . i 
Valsgärdc- och Osebergsfynden, i bonaden 
från Skogs kyrka i Hälsingland samt i en list 
från Dals socken i Ångermanland. Med elt 
undantag har tekniken inte påträffats i 
Sverige under yngre medellid eller senare. 

Skogsbonaden blev utförligt beskriven, 
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bildmässigt och tekniskt av Erik Salvén i hans 
doktorsavhandling 1923, och senare (med 
kol-14-metod) daterad till 1200-talet. I sin 
bok Textilt bildverk 1925 gjorde E. von 
Walterstorff det antagandet att man haft ett 
särskilt mönsterskaft förutom bottenvävens 
skaft för att bilda skäl, eftersom analysen visa
de att mönstergarnet gick ned i bottenväven 
med jämna mellanrum över hela vävbredden. 
Franzén bekräftar detta antagande och låter 
det gälla vid sina analyser av alla souinakbo-
nadema. Salvéns åsikt att dessa bonader 
måste ha vävts i en tyngdvävstol finner 
Franzén också acceptabel. Däremot trodde 
Franzén att listen från Dal inte vävts i en 
sådan utan i någon sorts bandvävstol med 
horisontell varp. Hon bortser då från Birgit 
I.aquists artikel i Norrbotten 1946 om nord-
samemas bandvävning, som Marta Hoffmann 
san i samband med varpning för tyngdvävstol 
(1964) och som jag stött mig på vid tolkning
en av Dal-listen (Big 1990). Vid den nordsa
miska bandvävningen användes ingen band
vävstol, men där trycktes inslaget till med en 
rörelse från den vävande i likhet med i väv
ningen i tyngdvävsteilen. 

Hopfäst vid Överhogdalsbonaderna var en 
list i dubbelväv. Ett steine avsnitt i boken 
ägnas denna och andra dubbelvävar från 
norrländska kyrkor, dels lister, dels ett täcke 
(från Kyrkas i Jämtland) samt motsvarande 
material från Norge. Mönstren på dem har 
en ålderdomlig prägel och den list som hör 
ihop med Överhogdalsbonaderna har kol-14-
daterats till ca 900-talet. 

Under senare delen av medeltiden kom 
soumaktekniken att i stort sett ersättas med 
andra broscherade mönstertekniker såsom 
dem som nu kallas krabbasnår och dukagång 
(belagda i forntida material) samt opphämta, 
där mönstersolv och -skaft brukats. Jordfynd 
från senare delen av medeltiden och enstaka 
fynd från 1600-talet bekräftar antagandet att 
sentida folkliga mönstertekniker byggt på en 
oavbruten tradition. 

Franzén framhåller att E. von Walterstoilfs 
antagande (bl .a . i uppsatsen "Stugans drag
ning" 1931) att det folkliga bruket att klä väg
garna med textilier vid högtider återspeglar 
fornnordiska traditioner men förkastar samti

digt hennes rekonstruktioner av det fornnor
diska husets inredning. Franzén menar att 
bruken skiftat med tiden eich i olika sociala 
skikt, vilket framgår bl. a. av den fornnordis
ka terminologin. En viktig detalj på Skogs-
bonaden som påpekas är att ett rörformigt 
stycke linneväv, delvis i droppdräll, finns i 
bonadens överkant och att den i helt skick 
kunde ha tjänstgjort vid upphängningen. 
Dessutom har i nederkanien upptäckts en bit 
linneväv, som teilkats som en rest av elt häng-
lakan eller "underdrätt" som hängt under 
bonaden. 

Beträffande bildmaterialet har Franzén & 
Nockert återgivit tidigare tolkningar av de 
enskilda mönstermotiven och även föreslagit 
tolkningar av motiven, byggda på jämförelser 
av förhistoriskt och senare konsthistoriskt 
material, men undvikit att ge egna tolkningar 
av hela bildsviter, vilket även visat sig vara 
omöjligt att göra. Vid komparativa stilanaly
ser bar man kunnat fastställa att starka impul
ser från Östeuropa och Orienten påverkat 
mönstringen, inte bara vad som gäller tekni
ken utan även motiven och deras utform
ning. Man finner därvid att bonaden III har 
den skickligaste mönsterteckningen eich är 
mest lik den på den omskrivna Osebergs-
bonaden från 800-talet. Var och en kan vida
re konstatera att bonaderna I a och b har 
enbart hedniska eller profana motiv samt ver
kar äldre än bonaden II, som bl. a. framstäl
ler kyrkor, vilket tyder på att den tillverkats 
efter kristendomens införande. Kol-14-be-
Stämningama ger en helt annan inbördes 
åldersbestämning. I den tabell som återges i 
boken befinns den äldsta vara Overhogclal II 
från 800-talet, alltså följd av Ö III från 1000-
talet od i O I närmare 1100. Kol-14-datering
ar ger ju aldrig exakta tidsbestämningar. Det 
kan sålunda vara möjligt att Ö II tillverkats 
först under senare delen av 900-talet osv. Det 
kan inte heller uteslutas att någon bonad, 
t. ex. Ö I, haft en äldre förebild. Säkert är att 
dessa bonader vävts under brytningstiden 
mellan hedendom och kristendom. Det 
märkliga är ju att des.sa bonader och lister 
bevarats ovan jord från denna tid fram till 
beiijan av 1900-talet, då de uppmärksamma
des, där de låg beirtkastade i en kyrkbod 
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(Overhogdal) eller tjänstgjorde som hölje 
kring en brudkrona (Skog). 

Var bonaderna från Overhogdal tillverkats 
har det också rått delade meningar om. De 
kom nämligen relativt sent till den kyrkan. 
Det sydnorrländska området som det är fråga 
om var genomkorsat av handelsvägar som 
också var pilgrimsvägar mellan de religiösa 
centra som Trondheim och Uppsala utgjor
de. Säkert är att det lin, varav bottenväven är 
gjord, ej odlats vare sig i Härjedalen eller i 
Trondheimstrakten. Däremot har lin odlats i 
Hälsingland åtminstone sedan romersk järn
ålder enligt gjorda fynd. Inte heller kan man 
fastställa att bonaderna från början funnits i 
kyrkligt bruk. A andra sidan var de äldsta kyr
korna i allmänhet mycket små gårdskyrkor, 
som torde ha fått sin textila prydnad närmast 
från gården eller godsets innehavare. I första 
hand gällde det att utnyttja de lokala förmå
gorna till väggarnas beklädnad. 

Den högst intressanta och vetenskapligt 
imponerande boken avslutas med en före
målskatalog. 

Gertrud Grenander Nyberg 
FVrverkarbacken 21 

112 60 Stockholm 

Stanley West et al, West Stow. The Prehisloric 
and Romano-Brilish Orcufmlions. EAA 48. 117 
sid., 7 planscher, 64 figurer, 48 tabeller. 

Huvudförfattare är Stanley West, medförfat-
lare är Pamela Grabtree (faiinalämningai), 
Blenda Dickinson, Brian Hartely eich Valerie 
Rigby (romersk-brittisk keramik), Julie 
Gardiner, Elizabeth Pieksma (föremål av flin
ta) Garole Keepax (buman-ben). 

Publikationen utgör andra delen av rap
porten från utgrävningarna vid West Stow 
1965-1972. Under de åtta säsonger som gräv
ningarna pågick påträffades lämningar frän 
en mesolitisk flintverkstad, ett sen-neolitiskt 
gravfält, beisättningar från järnåldern, en 
romersk-brittisk keramikframställningsindu-
stri, en anglo-saxisk bosättning samt ett me
deltida odlingsområde. Den första delen av 
rapporten behandlade den anglo-saxiska 

bosättningen, medan de övriga lämningarna 
behandlas i den här presenterade delen. 

Boken är som ovan sagts en rapport, enn 
än en tämligen påkostad sådan. Den är rik på 
förklarande illustrationer och tabeller. 
Rapport-layoutens dilemma är att texten 
stundtals blir svårläsbar. Författarna har 
emellertid försökt lösa detta genom att låta 
sådan text som endast innehåller beskrivande 
dala, framförallt vad gäller löremålsbeskriv-
ning, presenteras i ett mindre typsnitt än den 
övriga texten. Boken är indelad i sex kapitel 
varav de två största upptas av utgiävnings-
och föremålsbeskrivning. 

West Stow ligger i floden Larks dalgång, 
Suffolk County. Själva undersökningsområ
det utgörs av en sandkulle som höjer sig 
brant från lloclslällen i söder för att sedan ha 
en svag sluttning mot norr. Under tidigt 
I 300-tal täcktes den ursprungliga kullen av ca 
I m vindtransportcrad sand vilket har varit 
ensaken till att lämningarna skyddats från att 
Störas av sentida odling. Den lokal som är 
föremål för rapporten upptäcktes 1940, men 
utgrävningar har genomförts i dess omedel
bara närhet på West Stow Heath alltsedan 
tidigt 1880-tal. 

De mesolitiska lämningarna utgörs uteslu
tande av koncentrationer av föremål av flinta 
och flintavfall. Inga övriga anläggningar av 
säkert mesolitiskt ursprung kunde konstate
ras. 

Under neolitikum har den västra delen av 
kullen Utnyttjats som gravplats. Anläggningen 
utgjordes av ett 2-3,5 m brett och ca 90 cm 
djupt lingelike, med en inre diameter av 
9,4—11,6 m. I den centrala delen fanns en 
grop med ett skelett i hoc kei ställning. Vidare 
påträffades 49 brandgravar innanför och i 
nära anslutning till ringdiket. 

Under järnåldern var hela kullen täckt av 
en bosättning som har delats in i tre faser. 
Dessa täcker tillsammans perioden 300 1. Kr. 
till mitten av första århundradet e. Kr. De 
olika anläggningarna - gropar och diken -
inom de olika bebyggelsefäserna är åskådligt 
presenterade i såväl text som i figurer. 

De romersk-brittiska lämningarna är de 
som tilldrar sig störst intresse från min sida. 
Från 1879 till 1890 undersökte Henry Prigg 
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fem keramikugnar av romersk-brittiskt ur
sprung (Prigg 1-5). Ugnarnas exakta läge 
har inte kunnat konstateras, men de bör inte 
ba legat långt från det nuvarande undersök
ningsområdet. Det fynd som föranledde 
undersökningarna 1965-72 gjordes redan 
1940 och utgjordes av resterna av två ugnar. 
Vid utgrävningarna 1965-72 påträffades 
ytterligare tre ugnar (i texten nedan kommer 
dessa fem senare ugnar att refereras till som 
ugn I-V). Priggs ugnar är tämligen bra ver
balt beskrivna. För de övriga finns en verbal 
beskrivning kombinerad med detaljerade 
teckningar och foton vilka utgör ett bra 
underlag för eventuella rekonstruktioner. 
Samtliga ugnar var av den stående ugnstypen 
och har med ett undantag, ugn III, en inre-
diameter av 2-2,5 m. Ugn III var tämligen 
liten med en inre diameter av 1-1,5 m. 
Ugnarna I och II hade en gemensam infyr-
ningsgrop. Infyriiingsgropen till ugn III 
utgjordes av ett ca 1 ni brett och 2 m långt 
dike medan ugnarna IV och V hade rund-
ovala infyrningsgropar med en diameter av 
ca 3 m. Ugn I och II hade en solid svampfor-
mad central platdörm modifierad genom ett 
arrangemang av draghål, förmodligen för att 
ge en jämn fördelning av varmluften. I ugn 
III var plattformen ersatt av perforerade lösa 
lerplattor som placerats på tegelstenar och 
en avfäsad kant i ugnsväggen. Ugn V hade en 
liknande uppbyggnad av den platdörm eller 
golv på vilken keramiken placerats, men 
några perforerade lerplattor påträffades inte. 

Förutom ugnarna påträffades redan 1947 
en annan typ av anläggning som har förmo
dats ingå som en del av keramikframställ-
ning, en "smother pit" eller reduktionsgrop. 
Författaren grundar sitt antagande på den 
stora mängden svart och grå keramik blan
dad med svart sotig jord och träkol som 
påträffades i gropen. För att erhålla en full
god reduktionsbränning krävs att luftens syre 
helt utestängs från keramiken. Detta sker 
enklast genom att kärlen täcks av bränsle och 
därefter av torv och jord. Den här påträffade 
gropen var tämligen grund, endast 30 cm, i 
förhållande till sin diameter (1,5 m) och bör 
därför hall en ganska ansenlig torvöverbygg-
nael. Resterna av denna bar emellertid inte 

påträffats (eller noterats) vid undersökning
en. Eftersom gropen undersöktes redan 1947 
och beskrevs av West 1952, är fyndbeskriv-
ningen från gropen mycket torftig i förelig
gande arbete. Jag förutsätter emellertid att 
den keramik som påträffades i gropen utgörs 
av mer eller mindre hela kärl som är resterna 
av elel sista bränniiigstillfällel. I annat fall är 
antagandet att gropen använts för reduk-
tionsbränning helt grundlöst och gropen bör 
behandlas som vilken avfallsgrop som helst. 

Keramiken utgör den största fyndgruppen 
från järnåldern och romersk tid. De olika 
kcramiktyperna är detaljerat beskrivna vad 
gäller godstyp, kärlform, ytbehandling, dekor 
m. m. Sådana beskrivningar blir lätt tråkiga 
och beskrivningen av West Stow-keramiken 
utgör inget undantag. Texten är ett komple
ment till de rika illustrationerna av keramik-
typer. Katalogdelen med beskrivningarna av 
keramiken (både i text och bild) utgör ett 
gott underlag för andra forskare att göra jäm
förelser vad gäller kärlformer. 

Jämålderskeraniiken från West Stow har 
delats in i tre faser som bedömts skilja sig i 
såväl råvarusammansättning som framställ
ningsteknik. Inom varje fas återfinns flera 
olika godskvalitéer karakteriserade genom 
sin godshårdhet, typ av lera och magring, 
geidslärg, ytbehandling, dekeir etc. Således 
säges fäs I innehålla huvudsakligen sandmag-
rat gods, fas II organiskt magrat gods och fas 
III ehamottemagrat gods. Det är emellertid 
ytterligt svårt att på bas av makroskopiska 
observationer göra bedömningar av rävaru-
sammansättningen. Fcir att keirrekt kunna 
avgöra ler- och magringstyp krävs en mikici-
skopering av kerarniska tunnslip av de olika 
godskvalitéer som man tycker sig kunna 
spåra i materialet. Sandmagring förväxlas 
ofta med leror med naturligt innehåll av 
sandfraktion. Att makroskopiskt avgöra växt-
magring är i det närmaste omöjligt Om god
set innehåller organisk magring, försvinner 
allt material som finns i godsytan vid brän
ningen. Avtryck efter gräs m. m. på godsytan 
kan mycket väl vara ett resultat av ytbehand
ling. Ett annat synnerligen svåridentifierat 
magringsmaterial är chamotte. Det är mycket 
vanligt att röda prickar i godset bedöms som 
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chamotte. Mikroskopering av sådant gods 
har emellertid visat att dessa prickar i de allra 
flesta fall utgörs av koncentrationer av olika 
järnföreningar. Verklig chamottemagring 
kan även vara svår att konstatera t. o. in. i 
mikroskop. Ar chamotten framställd av 
samma lera som godset i övrigt samt bränd 
till samma eller lägre temperatur än vad kär
let blivit bränt till, kan man knappast urskilja 
chameitten från geidset i övrigt. Det är möjligt 
att man i West Stow-undersökningen har 
genomfört tunnslipsanalyser på sitt keramik-
material, men om så är fallet har man glömt 
att redovisa det i rappeirten, vilket är beklag
ligt. ^ 

Från den romerska perioden återfinns c-n 
stor mängd keramik. Tack vare fynden av 
ugnarna vet man att en hel del av keramiken 
är lokalt producerad. Avfallet från ugnarna 
har blandats i det omgivande kulturlagret 
och eftersom ugnarna ligger helt nära 
varandra kan man förutsätta atl avfall frän en 
ngn mycket lätt har hamnat i en närliggande 
ugns infyrningsgrop. Den inbördes datering
en av de 5 ugnarna som påträffades inom 
undersökningsområdet är därför mycket vag. 

Keramikproduktionen i West Stow har 
varit av god kvalité med en stor mängd olika 
typer representerade (26 st. varav några med 
flera undergrupper) . De olika kärltyperna 
har delats in i tre godskvalitéer enligt liknan
de normer som användes fcir keramiken från 
'The Iron Age". Andelen av de olika kera-
miktyperna har redovisats i preicent av antal 
mynningsskärvor, vilket ansetts vara det mest 
praktiska förfaringssättet för att åskådliggöra 
den relativa kvantiteten av varje keramik-
form. 

En intressant fyndgrupp utgörs av kera-
mikstämplama. I West Stow förekommer en 
grupp stämplar med så pass karakteristiskt 
utseende att de bör betraktas som komna 
från en lokal verkstad, möjligen från en 
enskild keramiker. Motiven är ett V eller I i 
kombination, ibland åtskilda med punkter. 
Gemensamt för samtliga är att de är avgrän
sade med en ram. Det har varit svårt att avgö-
ra exakt hur många stämplar som påträffades 
vid undersökningen. Tabell och textuppgif 
ter ger etl varierande svar på mellan 18 och 
21. Stämplarna har delats in i åtta grupper. 
Kärlen från West Stow är av god kvalité och 
beir ha lämpat sig väl för export, men hittills 
har endast ett fåtal kärl med "West Stow-stäm-
pel" påträffats utanför West Stow. Med hjälp 
av myntfynd och skärvor av Terra Sigillata 
har keiamikproduktionen daterats till senare 
delen av La århundradet fram till första hälf
ten av 2:a århundradet . 

Sammanfattningsvis kan sägas att boken 
utgör ett gott komplement i järnåldersforska-
rens boksamling samt en källa till inspiration 
teir den som vill syssla med simulerad fram
ställning av keramik med "äkta" ugnsbrän-
ning. "Kalenderbitaren" bläddrar emellertid 
fruktlöst bland de många illustrationerna 
efter en tabell eller ritning som beskriver 
keramikens (totalmaterialets) distribution 
över undersökningsområdet. 

Anders Lindahl 
Laboratoriet för keramisk forskning 

Kvartärgeologiska avd. 
Tornavägen 13,8-223 63 Lund 
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