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P. H. Ramqvist, Högom I. The excavations
1949-1984. Archaeology and Environment 13.
Department of Archaeology, University of
Umeå, Riksantikvarieämbetet and the Department of Pre- and Protohistory University of
Kiel. Neumunster 1992. 236 s., 137 figs., 12
tables, 154 plates. ISBN 91-7174-737-0, ISSN
0281-5877. Price: 495 kr.
This is the first in a series of four volumes
devoted to the excavations of a grave-mound
site close to the east coast of Central Norrland
in Sweden. It is not the first to appear in print,
however, for that honour belongs to Margareta
Nockert's discussion of the textiles in Högom II
(1991). The present volume is to be followed by
two others, which will examine the site in its
international context [Högom III) and provide
various specialist reports on technical and scientific matters (Högom IV). The primary role of
Högom I is to describe the excavations and provide a catalogue of the finds recovered from
them, presenting the first detailed published
account of a key site for both Seandinavia and
Europé as a whole in the Migration Period.
Perhaps inevitably, consideration of the features and finds involves discussion of comparative material, not only from other sites in Sweden and Seandinavia, but further afidd
throughout Germanic Europé, induding early
Anglo-Saxon England. As such this report anticipates subjects which will receive much fuller
treatment in the 3rd volume.
The first of the mounds to be excavated also
produced a major burial deposit in the form of a
rich weapon assemblage, which had accompanied an inhumation in a large wooden chamber.
This was mound 2, which was investigated between 1949 and 1951, when its burial chamber
was removed intact from the site to Stockholm,
so that it could be dissected under laboratory
conditions. Such large block lifts have become
almost commonplace now and it is easy to forget that this was very much a new procedure,

representing a major technical achievement.
Delays in the preparalion of a full report on this
burial were exacerbated sadly by incapacitating
illness and the subsequent death in 1987 of
Dagmar Selling, who had undertaken the indoor exeavation of the chamber deposit. Worse
still, some of her documentation could not be
located for a time, though much of it has been
recovered since. Fortunatdy no serious problems of record loss affect the 1954 excavations of
mounds 5 and 11, the 1956 investigation of
mound 4, or the 1960 intervention of mound 3.
Also some of the excavators of these mounds
were available to discuss the results with the
author of the present volume and in 1984 he
undertook a further exeavation of the land surface sealed by mound 2, in order to investigate
further the underlying postholes indicating
settlement, which can be related to the house
foundations recovered under mounds 3 and 4.
This final exeavation was accompanied by a
programme of phosphate analysis and mapping
of soil types to permit the fullest possible reconstruction of the natural contours of the landscape at the time of the foundation of the Iron
Age settlement and its burial ground, which
consisted of at least 16 mounds in the 1820s.
The relationship of the site to the coastline also
needed to be established, as changing sea levels
have had a major impact on landscape development here, as elsewhere in Seandinavia. This
site is located between 21 and 22 m above sea
level, which implies that no settlement could
have been established before approximately 200
BC, when the ridge would have been first exposed above sea level. In practice, there would
not have been sufficient land available to support a farm until the early centuries AD and it is
possible that the ridge was still an island when
it was first settled.
Unfortunatdy none of the radiocarbon samples taken from excavated settlement layers beneath the mounds had been dated in time for
the present report. The one date from the
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mound 2 grave chamber of AD 380±70 is of
limited value here, as the contents of the chamber include items ornamented in Salin's Style I,
which imply a date of deposition around AD
500. An iron cauldron burial in mound 4 can be
dated around AD 400, though it might well be a
bit låter (say c. 450). The author also notes the
similarity of the house foundation undemeath
mound 4 to the foundations of house 1 at Gene,
a site located further up the coast to the north.
The Gene building has been dated between AD
100 and 350 and provides a pointer to the sort
of date range we can expect to obtain from the
Högom radiocarbon settlement samples. In the
case of mound 3, there is no satisfactory dating
evidence from finds in the mound itself, but the
sealed settlement deposit did contain objects of
the Migration Period comparable to material
from the so-called cauldron-grave horizon.
While the absence of finds decorated in Style I
cannot be used to rule out continuity of occupation in this building into the 6th century, its
destruetion by fire within the Sth century seems
more probable.
The author argues that the earliest burials in
the gravefield are represented by the smaller
mounds in the south-east area, one of which
could be dated generally to the Early Iron Age
(mound 5: most probably within the Laler Roman Iron Age). These are then followed by the
construction of two of the large mounds (nos. 4
and 2) in the Sth century. The most northwesterly of the large mounds, no. 1, is raised
after these two, though this has yet to be confirmed by exeavation. The fact that mound 1
occupies a sector of the ridge which had been
lowered artificially, with the foot of the mound
now some 2 m lower than the two other large
mounds, is certainly significant. It is suggested
that the house buried by mound 3 might have
been occupied within the same period as the
construction of mounds 4 and 2. If the author's
estimate for the length of the house partially
buried under mound 4 is correct, then mound 3
cannot have been raised until after the destruetion of the pre-mound 4 house. This would
imply that mound 3 was built after mound 4,
but further precision is not possible at present.
It should be noted that this discussion of the
chronological sequence relies to some extent on
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estimates for the effective lifespan of such earthfast timber buildings. On the basis of his work
at Gene, the author suggests this might be as
long as 250 years and he is not alone in his
belief that this is practicable (pers. comm. H.
W. Zimmerman to the reviewer). This must
imply regular maintenance induding presumably the insertion of padstones to support loadbearing timbers when they rot at ground level.
The reviewer would take the view that ideally
such assumptions need to be tested using experimental archaeology, while recognising that
none of us will necessarily live long enough to
assess the final results of such experiments on a
personal basis.
There is no doubt that the individual interred
in mound 2 was accompanied by the possessions and symbols of a powerful warrior chieftain. The similar size of the three other large
mounds strongly suggest that we are looking at
the grave monuments of a local "royal" dynasty
of the Sth to 6th centuries. From the point of
view of an English archaeologist, the wellknown sword or spatha in its scabbard and the
evidence for a wooden bed in the mound 2
chamber are particularly significant, as they
share close analogues in English burials. The
publication by G. Speake in 1989 of a bed
excavated in a partially-robbed mound burial
on Swallowdiffe Down (Wiltshire) proved timely. The Swallowdiffe grave is datable to the
låter 7th century and Speake has surveyed the
published evidence for the occurrence of similar
beds from other contemporary grave contexts in
England. The contrast in construction method
with beds made of lathe-turned wood from continental Merovingian Period burial contexts in
Germany at Oberflacht and Cologne Cathédral
is clear enough and it seems probable that the
Anglo-Saxon 7th-century beds belong to an established Scandinavian tradition. As the
Högom find represents the first recorded discovery of a bed from the Scandinavian Migration Period, there is a clear need for excavators
throughout Europé to be made aware of tbis
evidence, so that they can learn to recognise the
key iron fittings typical of this Scandinavian
and English bed type. Both the geographical
and the chronological gap between the English
beds and the Högom find may be filled eventu-
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ally, but the absence of such beds from 6thcentury higher-status inhumations in both
Seandinavia and England does present something of an enigma at present.
The sword was probably the best known find
from Högom until Ramqvist published this volume and it was in a pair of artides which
appeared in 1967 and 1975 that Professor V. I.
Evison drew the attention of English archaeologists to the analogies between the ornamentation of the fine scabbard mouth mount whose
decoration included an 'apron' extension with a
human mask llanked by two Style I quadrupeds
and more ordinary cast mounts from AngloSaxon swords. These finds were made at Selmeston (East Sussex), Baginton (Warwickshire) and Pewsey (Wiltshire), while the mount
on lhe famous sword from Chessell Down (Isle
of Wight) also bears a related openwork design.
The contexts of the English swords belong
broadly to the first half and middle of the 6th
century. Presumably the first three, if not all
four, were cast somewhere in southern England
and they seem to be copying the produets of
Scandinavian workshops. A further paralld can
be added from Hungary at Felpéc, reminding
us that Scandinavian cultural influence was
equally potent in Langobardic Pannonia. The
Högom weapon assemblage is completed by a
shield, a lance, a spear, two axes and archery
equipment. The låter consisted of a package,
perhaps a quiver, which seems to have contained 36 arrows, each with an iron point, a
red-painted rounded wooden shaft and birch
bark used to fästen the feathers, together with a
more convincing quiver. Such sets of arrowheads can be matched elsewhere in Seandinavia, but evidence for archery is extremely rare
in Anglo-Saxon England and the sets of arrowheads found in Late Roman to Merovingian
Period burial contexts in western Europé occur
in much smaller groups and are usually organised in threes or multiples thereof.
High status is further implied by the presence
of horse harness consisting of two bridles, a
saddle and two spurs. The author quite rightly
regards the fine preservation of so much organic
evidence from the saddle as extremely valuable.
He condudes that the Högom saddle belongs to
a South Scandinavian version, which developed
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from a south-east European type of saddle.
There is some discussion of the Continental
practice of burial with horse equipment or with
a horse or horses and the probability of links
between Norrland and Thuringia in the late Sth
century is considered. It may be useful to note
here, however, that in Anglo-Saxon England,
both the deposition of riding equipment and
horse burial are rare events. This makes the
recent 1991 exeavation at Sutton Hoo of
Mound 17 a particularly important find. A
horse is buried here in a grave adjacent to that
of a young man, who is accompanied by horse
harness, though no saddle. Mound 17 represents only the second undisturbed barrow burial deposit from this site and the assemblage,
which includes a weapon set and a number of
containers, seems to date to around the first
third of the 7th century. Clearly the Högom
evidence must figure now in the future publication of the two bridle harnesses ornamented in
Style II from Sutton Hoo.
Dress accessories, notably cast buttons and
belt fittings, together with various associated
items such as a strike-a-light, a handled comb
with case, tweezers, leather bags etc. all benefit
from the exeavation of the chamber in laboratory conditions and the preservation of textile,
fur, leather, bone, wood and other organic materials. A limited quantity of gold objects (two
finger rings, two pendants, two bars and a thin
tablet) further emphasise the chieftain status of
this burial, as do the range of vessels and containers, presumably associated with the role of
the deceased in life as a generous höst and giver
of feasts. Glass beakers imported from southeast Europé, copper alloy vessels, pots and
wooden vessels all contribute to the picture of
the social role of the individual commemorated
here. While all of this material will be discussed
in much more detail in its international context
in vol. III of the Högom series, there is a preliminary consideration here of the wide range of
material and cultural influences present from
both East and West Seandinavia and beyond
that from both western and south-eastern Europé, reflecting the cultural and social mobility
typical of the Migration Period.
In condusion, this volume is very much to be
welcomed as a valuable account of the- archaeoFomvännen 90 (1995)
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logical features revealed by exeavation and associated fieldwork, as a descriptive catalogue
and preliminary discussion of the finds recovered from a very important Early Iron Age site.
On the whole, the translation of the original
Swedish text into English has been reasonably
successful, though there are at least a couple of
instances where an inappropriate word has
been chosen, i.e. ferrule for chape on a scabbard
(the sword) and plaster for a stone paved area
under one of the mounds. There is also the
occasional printing mistake, e.g. a reference to
Fig. 9 b, when Fig. 96 was meant on p. 30, but
an alert reader should be able to cope with most
of these. The reviewer was less happy with the
division between figures integrated into the text
and the plates placed in a block at the end of
the volume. Many of the so-called figures are
actually photographs rather than line drawings
and some of the plates are line drawings rather
than photographs. In addition, the same object
may be illustrated both in a figure and in a
plate, so it might have been preferable to choose
particular types of illustration for integration
into the text, keeping all the illustration of finds
for the plates at the end. Either way, there can
be no complaint at the publisher's generosity
with the illustrations. The reviewer looks forward to the publication of volumes III and IV
which will develop the evidence and themes
discussed here.

kulturmiljövården till buds vid förändringar i
kulturlandskapet.
Kulturmiljövårdens
och
planmyndigheternas facit har analyserats beträffande vilka värderingar och åtgärder som
hittills påverkat processen. Bokens målgrupp
avses vara kulturmiljövården, planmyndigheterna på olika nivåer, samt gemene man.
Ella Odman bidrar med två mycket matnyttiga kapitel. Hon sammanfattar utvecklingen i
Sverige från Vasatiden till och med K M L 1988
på följande områden: lagstiftning om fornlämningar, kulturmiljövårdens organisation och beslutsfunktioner, lagstiftning om fysisk planering, samt samspelet i beslutsprocessen mellan
kulturmiljövård och fysisk planering. Nyttan av
att ha allt detta samlat på dryga 50 sidor behöver knappast påpekas. I sitt andra bidrag går
Ödmann närmare in på de formella och praktiska möjligheter kulturmiljövården idag har att
påverka den fysiska planeringen och se till att
tillgänglig kulturmiljöinformation når beslutsfattarna.

Martin Welch
Institute of Archaeology,
University College London

Projektets slutsats är inte oväntat att goda
informationskanaler är nödvändiga för att kulturmiljövården med sin kompetens och sina
krav skall kunna delta i planeringsarbetet och
bevara ett mångskiktat kulturlandskap inför
framtiden. Boken redovisar de möjligheter lagstiftningen ger idag, samt visar på praktiska
sätt att göra verklighet av dem. Det är en mycket intressant och användbar studie för envar
som sysslar med kulturmiljövård, från länsantikvarier till fältarkeologer. Här presenteras ett
långtidsperspektiv där storskaliga mönster kan
skönjas: läsaren far möjlighet att värdera kullurmiljövårdens allmäntillstånd.

Berta Stjernquist m.fl., Arkeologi och samhälle fornlämningars behandling i samhällsplaneringen.
Riksantikvarieämbetet 1993. 473 s. ISBN 917192-887-1.
Denna bok, Arkeologi och samhälle, utgör slutrapport för projektet med samma namn. Projektet,
som från början 1985 genomförts med stöd från
HSFR och Statens Råd för Byggnadsforskning,
har syftat till att kartlägga och värdera de administrativa och legislativa styrmedel som står
I-inmannen 90 (1995)

Största delen av boken upptas av fallstudier
utförda av Anne Carlie, Ewa Rydberg och Berta Stjernquist. Samspelet mellan kulturmiljövård och exploatering genom åren följs i
arkivmaterialet för sex områden av varierande
geografisk och ekonomisk karaktär. De områden som behandlas är Växjö stad, Helsingborgs
stads innerområde, Fosie industriområde i Malmö, Köpingsviksområdet på Oland, Göteryds
socken i Småland och Ystads stadskärna.

Martin Rundkvist
Torsvägen 61 B,
133 38 Saltsjöbaden

Recensioner
Björnar Olsen, Bosetning og samfunn i Finnmarks
forhistorie. Universitetsförlaget, Oslo, 1994. 139
s. ISBN 82-00-21941-0.
Som bokens titel upplyser om så är det Finnmarks fylke - Norges största och nordligaste som BJ0rnar Olsen tar upp till granskning. Med
»forhistorie» avser han tiden fram till år 0.
Boken är uppställd på traditionellt kronologiskt
vis och indelad i tre avsnitt: äldre stenålder (ca
8000-4500 f.Kr.), yngre stenålder (4500-1800
f.Kr.) och äldre metalltid (1800-0 f.Kr.). Varje
avsnitt är vidare indelat i fem underkapitel:
naturförhållanden, råmaterial, kronologisk indelning, bosättningsmönster och sociala förhållanden. Boken omfattar 139 sidor, exkl. referenser och register, och är rikligt illustrerad med
kartor, teckningar och fotografier av såväl fornlämningar som fynd.
Olsen är noga med att redan i inledningen
betona att boken inte skall betraktas som en
uppdaterad version av Finnmarks förhistoria,
som Povl Simonsen publicerat i »Veidemenn»serien (1975-82). Det senaste årtiondets undersökningar inom området och den teoretiska utvecklingen inom arkeologin har skapat ett delvis nytt underlag för diskussion och förståelse
av nordnorsk förhistoria.
Därför är det en »ny versjon av forhistoria»
som Olsen har som målsättning att presentera.
Han skriver i inledningen (s. 9): »I de forslag,
eller modeller, som fremsettes, försöker jeg å
forklare variasjon i tid og rom i Finnmarks
forhistorie. Vekten er lagt på store linjer og
enkle, men helhetlige skjema. Faran ved en slik
fremstillning (og jeg förutser disse innvendningerne) er selvsagt at jeg forenkler for mye; at
differensierte og kompliserte monster presses
inn i enkle modeller hvor de fremstår som både
lette å förstå og lette å forklare.» Detta är ett
allmänt problem, som drabbar de flesta som
försöker sig på att skriva arkeologiska översikter, och Bosetning og samfunn är inte på något vis
sämre än andra skandinaviska publikationer
inom denna genre, men inte heller så mycket
bättre eller totalt nytänkande.
Olsens diskuterande framställningssätt gör
boken i mitt tycke mycket lättläst och lättanvänd t. ex. i undervisningssyfte. Aven om de
ibland förenklade förklaringarna eller tolkning-
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arna av vissa fenomen kan upplevas som föga
genomtänkta så är detta sannolikt skenbart,
eftersom författaren är mycket väl förtrogen
med såväl källmaterialet som de teoretiska och
socialantropologiska utgångspunkter som utgör
stommen för hans sociala tolkningar. Om
Bjernar Olsen valt att göra denna presentation
på 200 sidor istället för 139, och utvecklat
främst de idémässiga och tolkande avsnitten, så
hade framställningen sannolikt vunnit en del i
tyngd och trovärdighet.
Det nya i denna genomgång av Finnmarks
förhistoria är att finna i en starkare betoning av
de socio-ideologiska aspekterna på stenålderns
och den tidiga metallålderns samhällsstruktur
och organisation, även om det evolutionistiska
perspektiv som Olsens studie följer inte representerar något nytt. Man får i boken följa jaktoch samlarsamhällenas utveckling från egalitära smågrupper till mer utvecklade stamsamhällen, som under tidig metalltid genomgår »betydelige sosiale, ökonomiske og kulturelie endringer» (s. 125). Det betydelsefulla i relationen
mellan kust och inland betonas också genomgående i Olsens presentation av Finnmarks förhistoria. Hällristningarna inom området tas givetvis upp till granskning och ristningskomplexet i
Älta får en framträdande plats i diskussionen.
Han vill datera de tidigaste ristningarna (fas 1)
till perioden 7000-5000 BP, till skillnad från
Knut Helskog som har föreslagit en datering till
perioden 5500-5000 BP, och ristningsmotiven
tolkar Olsen i vissa fall »som metaforiske uttrykk for solidaritet og gjensidig avhengighet
mellom kyst og inland» (s. 81).
Att tolkningarna på många punkter avviker
från dem som framförts av framför allt Simonsen och Gjessing kan man knappast undgå att
märka; det vore märkligt om så inte vore fallet,
med tanke på det ideologiska gap som skiljer
Olsen från sina äldre kollegor. Ett belysande
exempel på en tolkning som avviker klart från
tidigare forskares tankebanor rör Gressbakkenfasens sammanbrott omkring 1800 f. Kr. Olsen
skriver: »När vi skal förstå denne enderingen,
tror jeg heller vi må knytte den til to andre
faktorer: (1) interne konflikter i Gressebakkensamfunnene, og (2) okt vektleggning av reinjakt
og pelsdyrfangst som folge av eksterne socioekonomiske relasjoner. . . . mange trekk ved den
Fornvännen 90 (1995)
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materielie kulturen (bland annet husenes indre
og ytre organisering) og den atferden som var
förbundet med denne, kunne tolkes som fors0k
på å maskere underliggende konflikter i samfunnet gjennom signalisering av likhet og orden. Etter hvert kan konflikterne mellom ulike
sociale kategorier, som kjonn, hushold og ledere, ha blitt så alvorlige at man ikke kunne
avverge at grupper bröt ut og etablerte nye
sosiale enheter.» (S. 128.)
Olsen läser in en socioekonomiskt framkallad
konfliktsituation i sin tolkning av de materiella
lämningarna från denna period, samt olika sätt
på vilket man försökte maskera dessa motsättningar och konflikter. Tolkningsförslag som
dessa bär verkligen det tidiga 1990-talets postprocessudla prägel, samtidigt som Olsen hela
tiden utgår från de empiriska iakttagelserna
(fornlämningar och fynd), vilka han genomgående tillmäter ett långt större värde än många
kollegor inom den efterprocessudla genren.
Jag tycker att Björnar Olsen i denna bok
genomför balansakten mellan realism och relativism på ett för det mesta övertygande sätt, dvs.
det sätt på vilket han kombinerar rimlighetsbedömningar utifrån källmaterialets struktur med
en teoretisk subjektivism. En intressant bok
som på många vis kommer att kunna vara användbar inom arkeologisk grundutbildning.
Thomas B. Larsson
Institutionen för arkeologi
Umeå universitet
90187 Umeå

Kontaktstencil 37. Teori & Praktik. Rapport från
Kontaktseminariet i Tanum 4:e-8:e oktober 1993.
Red. Joakim Goldhahn. Umeå 1994. 217 s.
ISBN 91-7174-871-7.
Det första kontaktseminariet vill jag minnas
hölls i Århus 1969 med deltagande av ett begränsat antal representanter för de arkeologiundervisande universitetsinstitutionernas studenter. Fiellesnordisk Råd for Arkieologistuderende firar
emellertid själv jubileum 1995 med utgångspunkt i kontaktseminariet i Bergen 1970, som
var det första till vilket utfärdades en öppen
Förmännen 90 11995/

inbjudan till alla arkeologistudenter i de nordiska länderna. Det senaste seminariet hölls i Tanum med studenterna vid institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå som arrangörer. Jubileumsseminariet kommer att arrangeras av
Stockholmsstudenterna.
Kontaktseminariet var på sin tid ett barn av
1968 års generationsmotsättningar inom samhället - och inom arkeologin. Vi, som var studenter då, ställde andra krav och hade andra
förhoppningar med våra arkeologistudier och
med vårt engagemang i arkeologi än vad dåtidens studieplaner, kurslitteratur, lärare och undervisning kunde uppfylla. Det förefaller mig
ofta, som om dagens unga arkeologer, som
skriver kritisk arkeologihistoria, inte har förstått, att bakom introduktionen av New Archaeology låg en politiskt medveten och politiskt debatterande studentgeneration. De flesta,
vars röster hördes, kunde kallas vänsterinriktade, om än inte alla bar palestinaschalar eller
skanderade: »Ho, Ho, Ho ...»
På några innovativt diskuterande institutioner med internationella kontakter västerut, såsom i Bergen och Göteborg, var det lärarna och
de äldre forskarna, som introducerade New Archaeology-idéerna för studenterna. På andra institutioner, såsom i Köpenhamn och Uppsala,
lade traditionen och professorerna en tung
hand över tankeverksamheten. På flertalet institutioner var det så, att de nya idéerna först
väckte nyfikenhet och lust till en nyskapande
arkeologi hos studenterna, och bakgrunden stod
att finna i 60-talets politiska motsättningar, inte
minst i motsättningarna mellan u-land och iland, i USA-imperialismens nakna ansikte i
Vietnam och i den då yrvakna miljödebatten.
New Archaeology gav oss idéerna och redskapen, med vilka traditionen skulle brytas och en
ny arkeologi skulle formas, vilken skulle bli en
relevant del av den debatt och process, i vilken
ett nytt och bättre samhälle utan sociala och
globala orättvisor och utan miljöförstöring skulle växa fram. New Archaeology representerade
på sin tid bland de nordiska arkeologistudenterna optimism och kampanda. Så minns jag i alla
fall mycket av studentdiskussionerna i Lund
åren runt 1970, och så diskuterades det bland
de äldre studenterna, när jag kom till Oslo
1977.
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Det är väl för mycket sagt, att kontaktseminarierna var en underground-rördse och att
deras kontaktstencil var en underground-tidskrift, men mycket av det effektiva organisationskunnandet och publicerandet torde bland
det tidiga 70-talets studenter ha haft sina rötter
i de utomparlamentariska politiskt medvetna
ungdomsgrupperna, vietnamgrupper, fältbiologer och andra.
Kontaktstencilerna började utkomma 1970.
Den nästan uppfyllda ambitionen har varit att
utge två nummer om året. Det ena skulle då
innehålla föredragen och referaten från närmast
föregående kontaktseminarium, och det andra
skulle kallas en mellanstencil och innehålla
blandade artiklar. Den föreliggande Kontaktstencil 37 innehåller en nästan korrekt förteckning
över de hitintills utkomna stencilerna och de
seminarierefererande numrenas teman. De senare speglar ofta på ett tidstypiskt sätt aktuell
arkeologisk debatt. Raden av teman är nästan
en nostalgisk återblick på de senaste 25 årens
arkeologiska forskningsfront: »Hva er Arkeologi
og hva vil vi med faget?» (1970), »Problemanalys och förklaringsgrunder i arkeologisk forskning» (1973), »Arkeologi som socialvetenskap»
(1979), »Utbreddse av, och gränser mellan,
folk och samhällssystem» (1981), »Archaeology
and Immaterial Culture» (1984), »Rang och
Maktfördelning» (1988), »Arkeologi og Etnisitet» (1991). Det senaste temat för Kontaktstencil
37 är »Teori & Praktik».
Kontaktstencilernas huvudinnehåll är ständigt artiklar, men där förekommer också debattinlägg och inte minst nyttig information
studenter emellan i de nordiska länderna om
kontaktpersoner, adresser och annat. Kontaktstencilerna har för många studenter varit det
första forum, där de lagt fram ett arbete i tryck,
kanske efter att för första gången i kongressliknande form ha hållt en föreläsning på ett kontaktseminarium. Många av artiklarna har emellertid också under årens lopp innehållt tankar
av studenter, som inte vågat eller kunnat lägga
fram sina funderingar någon annanstans. Innehållsförteckningarna översvämmas inte av tvåoch trebetygsuppsatser, och motsvarande i övriga nordiska länder, även om sådana också förekommer. Tvärtom är det uppenbart, att i Kontaktstencilerna figurerar en studentarkeologi,
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som inte har haft självklara utlopp inom ramarna för undervisningsinstitutionernas kursplaner
och seminarieverksamhet. Det vilar, och bör så
göra, något av ungdomsprotest över kontaktseminarierna och kontaktstencilerna.
De första kontaktstencilerna var verkligen
stenciler. Den senaste Kontaktstencil 37 är en
desktopredigerad reproprodukt, där det ser ut
som om mera möda har lagts ner på redigering och korrekturläsning än vad fallet brukar
vara med de C-uppsatser som institutionerna
skickar ut. Kontaktstencilerna, liksom kontaktseminarierna, finansieras av Nordisk Ministerråd. Den sammanhållande utgivande organisationen är Fallesnordisk Råd for Arkieologistuderende,
som verkar genom kontaktpersoner vid tolv
nordiska arkeologiundervisande universitetsinstitutioner. I framtiden kanske också Karlstad,
Oulu, Visby, Östersund med flera kan vara
med.
I Kontaktstencil 37 är det fortfarande en ung
generation arkeologistudenter, som pekar på
och diskuterar en arkeologi som befinner sig i
kris. Temat är »Teori & Praktik». Omslaget är
nog tänkt att illustrera, hur två händer med
respektive en penna och en grävsked i samverkan bildar ett hjul. Den vänstra handens egendomliga, tafatta grep kring grävskeden gör krisen uppenbar, fast det är måhända inte så som
omslagsillustratören, en lättgenomskådlig signatur, har tänkt sig krisens orsaker.
Av de krisdiskuterande artiklarna (ar jag intrycket, att studenterna önskar peka på en kris i
relationen mellan arkeologins teoretiska debatt
och dess praktiska utövande inom kulturmiljövården och förmedlingen. Detta skullesamtidigt i någon mån vara en kris i relationen
mellan å ena sidan universitetsinstitutionerna
och å andra sidan museer och antikvariska
myndigheter. Det är svenska och norska studenter som skriver, och det kan vara riktigt, att
den påtagliga expansionen och de till dels genomgripande organisatoriska
förändringarna,
som har genomförts och som just nu pågår
inom både universitetsvärlden och i den arkeologiska världen utanför universiteten, har lett
till spänningar och klyftor i dessa båda länder.
De arkeologiska viljorna drar varken lika eller
jämt. Detta kan kallas en strukturkris, men
studenterna pekar också på, hur arkeologin risFornvännen 90 (1995)
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kerar att få, tenderar att fä eller redan har fatt
en problematisk ställning i relation till ideologiska och politiska förändringar och en Europacentrerad politik.
Inom de arkeologiska universitetsinstitutionerna utgör jag själv och en del av mina ungefär 45-50 år gamla kollegor de sista resterna av
de studenter, som under det tidiga 70-talet diskuterade kris på kontaktseminarierna. Ar det
vi, som har förlorat vår ungdoms ideal och
skapat den av de nuvarande studenterna utpekade krisen? Själv har jag levt i tron, att
vi bland annat just genom vårt deltagande i
kontaktseminarierna hade lärt oss inse betydelsen av en ständigt dynamiskt löpande kritisk
teoridebatt, och att vi har låtit denna insikt
forma undervisningsinstitutionernas studieplaner. Står vi i själva verket inför en teoridebattens kris mitt i en livfull teoretisk debatt,
som eventuellt har förlorat sin verklighetsförankring? Ordföranden för det nordiska studentrådet, Tom Carlsson, antyder detta i sitt förord
till Kontaktstencil 37. Andra av oss numera ökända fyrtiotalister befinner sig i olika positioner
runt omkring i museer och myndigheter. Har
också de slutat fröjdas, hunnits ikapp av stormarna och förlorat hoppet och löftena från ungdomens vår?
Kontaktstencil 37 innehåller sexton artiklar. Sju
stycken är samtliga de föredrag, som hölls av
studenter vid kontaktseminariet i Tanum 1993.
Sju av dessa (norska: Håkon Glorstad och
svenska: Asa Gillberg, Håkan Karlsson, Håkan
Petersson, Per Cornell, Joakim Goldhahn, Gösta Bågenholm) kan sägas diskutera arkeologins
kris och metod. Den resterande danska (Flemming Eeg Lomborg), skriven på parodisk engelska, är en utmärkt liten diskussion av dendrokronologi. Ytterligare fem artiklar är några
av de föredrag, som under kontaktseminariet
hölls av inbjudna gäster med namn, titlar och
eventuellt månadslön (Ole Stilborg, Tove HJ0rungdal, Anders Kaliff, Lou Schmitt, Jan Fast).
Vid studiet av dessa får läsaren fundera på, om
de är avsedda att illustrera den etablerade arkeologins kris, eller om de är avsedda att visa
mot vägar ut ur krisen. Till seminariet hade
också inbjudits en grupp gäster från Lettland
och Litauen. Ett av dessa gästers föredrag är
tryckt (Ilze Loze). De resterande tre artiklarna
Fornvännen 90 (1995)

är fristående från seminariet (Milton Nunez,
Tim Gronnegaard, Per Persson).
Tryckningen av evighetsstudenten Per Perssons artikel är lite överraskande, i det att en
fotnot berättar, att det är ett 10 år gammalt
manuskript, som har letats fram och obetydligt
förändrats. I sitt sammanhang i kontaktstencilen som helhet blir den emellertid ett intressant
tidsdokument. Flera av de andra studentartiklarna uppvisar ett forskningshistoriskt intresse,
och Per Perssons artikel innehåller förvisso passager, som belyser en äldre generations arkeologi vilken kritiseras i kontaktstendlens inledande
krisdiskuterade artiklar. Var detta redaktionens
avsikt?
Apropå forskningshistoria, så är Tove Hj0rungdals artikel en liten, elegant, internationellt
trendig studie av hur de första arkeologerna i
Tyskland klassificerade gravar efter kön. Att de
gjorde det med avsiktliga konspiratoriska syften
är jag däremot mindre säker på. De flesta arkeologer är innerst inne välvilliga människor,
om vilka man kan citera Markus 23:34.
Under sin långa och oftast livfulla tillvaro
har kontaktseminarierna och kontaktstencilerna tidvis varit organ för små grupper arkeologistudenter med radikala åsikter, som har skilt
sig från flertalets. Så blev det mot mitten av 70talet, då vänsterradikala studenter skrämde
bort andra studenter från kontaktseminarierna.
Kontaktseminariet i Karlebotn, som resulterade i Kontaktstencil 22-23 (Tromsö 1982), upplevde jag själv som inbjuden gäst som ett tämligen
trött seminarium präglat av epigonartade diskussioner. Tidvis har emellertid de av arkeologistudenterna själva arrangerade och styrda
kontaktseminarierna varit viktiga innovationsoch spridningscentra för arkeologiska idéer till
de nordiska arkeologiinstitutionerna. Det har
inte alltid varit professorer, lärare och äldre
forskare som har varit föregångarna och förebilderna. Hur Kontaktstencil 37 skall bedömas utifrån detta perspektivet, vågar jag inte ha någon
tro om idag. Dock en varning till arkeologistudenterna. På kontaktseminarierna för 20 år sedan sades det om en del av deltagarna, att de
borde ha ägnat sig åt politik i stället för arkeologi. Låt inte det, eller något liknande, ske igen.
Eller rättare sagt, låt inte samma sak, eller
något liknande, sägas igen med samma förakt-
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fulla undermening. Som bekant är ju arkeologi
konsten att vilja. Sträva efter, att så skall det
vara - med omdöme och stolthet.
Stig Welinder
Institutionen för arkeologi
Gustavianum, 753 10 Uppsala

Maj Oddberg, Med portfölj och ritstift. Olof Hermelin en fornforskningens tjänare. Stockholm 1993.
159 s. ISBN 91-7486-075-5.
I en nyligen utkommen bok behandlar Maj
Oddberg, tidigare förste intendent vid Statens
historiska museum, friherre Olof Hermelin
(1827-1913) såsom fornforskare. Denne var
bland mycket annat en av de kunniga och entusiastiska amatörer som under 1800-talet bidrog
till att grunda den moderna fornminnesvården.
Hermelin började som militär med konstnärliga intressen. Sedan han på 1840-talet utbildat
sig i teckning och målning, blev han löjtnant
vid Västgöta-Dals regemente. Som sådan deltog han i den svenska expeditionskåren till Fyen
1848. Några år därefter tog han avsked för att
försörja sig som lantbrukare, mellan 1853 och
1895 på godset Österby i Råby-Rekarne socken
av Södermanland. Vid sidan av jordbruket fortsatte Hermelin sina konstnärliga studier, bl. a. i
Paris och Dusseldorf, och utvecklades till en
erkänd och mycket produktiv landskapsmålare;
han utsågs dessutom till kommissarie för den
svenska konstavdelningen vid världsutställningen i Philadelphia 1876. De sista 18 åren av
sitt liv bodde han i Stocksund utanför Stockholm.
Hermelin behärskade även pennan, och hans
populariserande, ibland kåserande skrifter i antikvariska och folkloristiska ämnen är alltjämt
läsvärda. Det kan man däremot knappast säga
om hans skönlitterära försök med fornnordiska
motiv, inför vilka redan samtiden visade sig
tveksam.
År 1865 knöts Hermelin till fornforskningen
som en av Vitterhetsakademiens resestipendiater. Stipendierna hade tillkommit 1842, sedan
ständerna ökat akademiens stat. Avsikten var
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att ge akademien och riksantikvarien medd att
anlita intresserade personer för att få en överblick av fornminnena i landet - det var den
möjlighet som bjöds, när den statliga fornvårdsadministrationen bestod av två tjänstemän,
från 1871 tre. Inventeringarna skulle göras efter
härad och socken och dokumenteras i beskrivningar, som skulle lämnas till riksantikvarien.
Till fornminnen räknades även litterära och
musikaliska traditioner i bygderna, vilket betonas i B. E. Hildebrands anvisningar från 1840talet.
Hermelin började med att inventera sin hemsocken Råby-Rekarne. Beskrivningarna, vilka
insändes 1865-1866, uppskattades mycket av
Hildebrand, som fann texten innehållsrik och
intelligent och teckningarna ypperliga. Det
uppmuntrade Hermelin till att hos Kungl.
Maj:t söka medel för att planmässigt inventera
alla Södermanlands härader. Några särskilda
statsmedel utöver akademiens beviljades icke,
men trots en inte alltför hög ersättning - som
dock hörde till de högsta akademien kunde ge vandrade Hermelin under ett tiotal år genom
stora delar av Sörmland på somrarna och bearbetade sina anteckningar och skisser på vintrarna. Hans flit och intresse påverkades inte av att
gårdsskötseln beredde honom ekonomiska bekymmer. Sammanlagt mäktade han med över
50 beskrivningar av socknar och städer, vilka
nu förvaras i ATA bland liknande handlingar i
en serie av Vitterhetsakademiens och riksantikvariens ämbetsarkiv.
Hermelins berättelser är huvudsakligen ägnade åt socknarnas topografi med fornminnen,
kyrkor och kyrkoinventarier, men de innehåller
också beskrivningar av folktro och seder och
uppteckningar av sägner och visor. Han utförde
även en d d gravundersökningar, som finns redovisade i berättelserna. Fynden tillfördes Statens historiska museum, vilket han också riktade med inköpta föremål.
Det var nödvändigt att stipendiaternas redogörelser kompletterades med avbildningar, något som för många kunde vara svårt. Hermelins
sockenbeskrivningar tillhör, naturligt nog, de
rikligast illustrerade. Maj Odelbergs bok består
till större delen av mycket vackert utförda reproduktioner av Hermelins teckningar, vilka hon
försett med utförliga kommentarer. IllustratioFornvännen 90 (1995)
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nerna har valts så, att de belyser Hermelins
arbetssätt och de olika kategorier objekt som
han redovisar, allt från runstenar till monstranser. Man är dessutom tacksam för Odelbergs
upplysande texter, även om ett och annat misstag kan konstateras, när det gäller de kyrkliga
föremålen. Så föreställer det lilla barnet på s.
135 inte en ängel utan troligen Jesus. Sidan 121
visar en bild av aposteln Petrus med nyckel,
inte Kristus som världsdomare. Texten på s.
147 kan lätt missförstås, när Oddberg glömmer
att Gud Fader i nådastolsframställningen på sin
högra sida har Maria med Jesusbarnet. I ännu
några fall skulle förf. ha kunnat draga nytta av
Riksantikvarieämbetets ikonografiska register.

Förmännen 90 (1995)

En skönhetsfläck är också, att fotografens namn
inte finns angivet.
Maj Odelbergs framställning är deskriptiv
och populär i ordets goda mening. Det lättlästa
och vårdade språket gör rättvisa åt bokens
ämne. Det spelar då mindre roll, att den innehåller en del inadvertenser, även i huvudtexten.
Det uppvägs av att hon varit noggrann med
källhänvisningar samt försett boken med en förteckning över källor och litteratur. Författaren
och förlaget är att gratulera till en vacker bok.
Stefan Östergren
ATA, Riksantikvarieämbetet och
Statens historiska museer
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Magdalena Midgley, TRB Culture, The firsl farmen of lhe North European 1'lain. Edinburgh
1992. 550 sid., 132 fig. ISBN 0-7486-0348-4.
Pris: £60.
Som alla som något ägnat sig ät neolitikum vet
är trattbägarkulturen (TRB) ett myckel vin
begrepp med en vid geografisk spridning. Det
har också varit mycket svårt att tillgodogöra sig
den stora mängd litteratur som finns kring denna kulturgrnpp. Ett av de stena problemen är
att mycket av litteraturen publicerats på fcir de
flesta västeuropeiska forskare svårlästa språk
som polska, tjeckiska och ryska. Något försök
till e-n syntes av vad trattbägarkulturen står liir
har därför aldrig gjorts. Del är därför med mycket stor spänning man öppnar Magdalena
Midgleys stora arbete. För första gången görs
ett seriöst försök att belysa denna viktiga kulturs alla aspekter.
Då boken omfattar en oerhörd mängd material och referenser är det inte möjligt att i detalj
diskutera alla intressanta synpunkter som tors
fram utan i en recension av delta slag kan
endast några lå infallsvinklar kort belysas. Boken är indelad i 11 stiirre eller mindre kapitel
varav de innehållsmässigt mest omfattande utgörs av diskuterande avsnitt som berör de olika
kerarniska sekvenserna inom trattbägarkulturens utbredningsområde; absolut kronologi;
sten- och tlintindustrier; bosättningsmönster;
ekonomi; gravriter och slutligen ett kapitel
kring sodal- och samhällsstruktur. Etl visst problem inledningsvis vid läsningen är alt sann liga
"C-värclen är kalibrerade. För den konservative läsaren finns dock en labell i slutet av boken
där samtliga dateringars bp-värden finns med.
Boken är genomgående välillustrerad vilket avsevärt höjer dess värde.
Inte minst keramiken behandlas mycket ingående. Liksom i samtliga andra kapitel är
underrubrikerna rent geografiska med en uppsummering på slutet. Det är kanske i des.sa
malc-iialavsniii som boken har sin styrka. Ma-

terialen från de olika regionerna behandlas
myckel ingående och systematiskt. Inte minst
är diskussionen av trattbägarkulturens södra
och östra utbredningsområden värdefulla liir
läsare som inte behärskar t. ex. polska. Vi lår i
boken breda, men ändå detaljerade, beskrivningar och diskussioner kring de östra faserna
Sarnowo, Pikutkowo, Wiorek, Lupawa och l.ubon. Fiir fiirsta gången känns det läktiskl som
om åtminstone undertecknad förstår de olika
lokala skillnaderna i delta område.
Kritisk kan man vara mot Midgleys siitt att
behandla Skandinavien. Delta är tyvärr en kritik som kan riktas mot mycket av de försök lill
synteser som gjorts över neolitikum under senare är (t.ex. Whittle, Neolithie E u r o p é - A
Survey, 1985). Som oftast centreras diskussionen på danskt material. Del känns en aning
fi iistrerancle att se t. ex. den av recensenten en
gång lanserade skånska Oxiegruppen (Acta Ardi.cologie a Lundensia 4: 17) föras till Madsen
och Petersen (KLML 1982/83). Fastän Midgleys referenser är mycket »up to dale» linns det
brister inte minst beträffande I RB-hus. Den
under senare är urskiljcla tidigneolitiska hustypen Mossby diskuteras inte. Della gör att diskussionen hallar när dei gäller boplatsemas utseende och omfattning.
Mer allvarligt är kanske att Midgley inle
överhuvudtagel refererar lill något svenskt, eller liir den delen norskt, material norr om Skåne. Aven sistnämnda provins behandlas litet
stv v 'moderligt. Viktiga material i Mellan- och
Västsverige diskuteras inte alls. I'å den utbredningskarta som inleder boken finns inte Sverige
norr om Öland med. Delta är cn allvarlig brist i
boken och drar ned helhetsintrycket.
Hur ser då Midgley på utvecklingen och
framväxten av trattbägarkulturen. 1 sin diskussion av den absoluta kronologin fastslår författaren att Iratlbägai kuliuren utvecklats inom ett
brill bälte av del nordeuropeiska slättlandet
Midgley framhäver framför allt området mellan
Schleswig-Holstein och Kujawien (Polen) som
Fornvännen 90(1995)
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betydelsefullt för utvecklingen av TRB-kulturen
mellan 4500 och 4000 BC. Inom detta område
linns en gemensam utveckling, bl. a. pekar
Midgley pä Beckers A-fas som ett tecken pä
detta; de äldsta dateringarna i omrädet kan
föras till denna grupp. Efter 4000 1«: sker en
klar region.ilisering och spridning lill nya områden i norr, öster och söder. Den norra gruppen
är redan nu differentierad med grupperna Oxie,
Svaleklint och Volling. I den östra gruppen kan
v i se Pikutkowofasen, i den södra Baalberge och
i den sydöstra Bronocice I.
I sin diskussion kring »the social dimension»
ser Midgley TRB-kulturen som baserad på
stiirre grupper av besläktade familjer. Detta system skulle ha utvecklats ur små senmesolitiska
grupper. Uon ser vidare trattbägarkulturens
ekonomiska system och bosättningsmönster
som en klar fortsättning på elt mobilt renligt
niescilitiskt system. Trattbägarkulturen växer
fram genom en fusion av två skilda system - de
centraleuropeiska bönderna och de nordeuropeiska jägarna-samlarna.
Slutligen iir del vän alt endast kort se pä hur
Midgley analyserar den vidare utvecklingen under mellanneolitikum dvs. framväxten av Kugelamphoren-kulturen och det snörkeramiska
komplexet. Det förstnämnda komplexet växer
fram vid sidan av, och under påverkan av,
TRB. Författaren menar att det vid sidan av
bönderna i TRB-kulturen levt jägare-samlare
som utgör grunden till KAK-kulturen. Hon ser
pä samma sätt framväxten av den gropkeramiska kulturen i Skandinavien.
Midgley diskuterar också kort framväxten
av det snörkcramiska komplexet och menar
ati mycket av förklaringarna till de förändringar vi kan se står att finna inom TRBkulturen själv. Författaren betonar vikten av
ett kontextuellt synsätt på förändringar, man
måsie se till helheten för att fiirsta förändringar i systemet.
Av sistnämnda passus framgår att författaren
tillhör den post processuella skolan. Detta framgåt också tydligt av följande citat: »However il
archaeologists are to make a contribution to
long-term history, then one of our first tasks
must be to relainiliarisc oursdves with the overall body of archaeological dala and not conline
oursdves to one or two cinri-nilv fashionable
Fomvännen 90 (1995)

themes, be it economy, social structure or any
other» (s. 492).
Sammanfattningsvis kan sägas att Midgleys
bok är mycket genomarbetad, välillustrerad och
uppvisar ett teoretiskt förhållningssätt som är
beundransvärt. På minussidan kan man anföra
avsaknandet av en verklig diskussion av TRBkulturens norra utbredningsområde (Mellansverige och Norge).
Mals Uirsson
Riksantikvarieämbetet
UV-Linköping
582 22 Linköping

Birka Studies | / | : Investigations in the Black Earth.
Edited by Björn Ambrosiani and Helen Clarke.
I h e Birka Project, Riksantikvarieämbetet och
Statens Historiska Museer. Stockholm 1992.
134 s., ill. ISBN 91-7192-860-X.
Birka Studies is a new series, edited in English by
Björn Ambrosiani and Helen Clarke, which is
to be concemed with the Investigations mlo lhe
Black Earth. It was launched in 1992 with the
primary purpose of provicling "the speedy publication of results" from the Birka Project which
bad begun its live-vear programme of excavations in 1990 (now extended to six), made possible- liv (iacl Rausing and AB Tetra Pak.
.As is well known to all students of the Viking
Age, the "Black Earth" {Svarta jorden) is the
dark occupation deposit, from 1 m to 2 m deep,
on ihe island of Björkö in Lake Mälaren, associated with extensive cemeteries, harbours, a billion anel a rampart. comprising lhe densest concentration of archaeological leatures in the
whole of Seandinavia. Today the Black Earth is
about 7 ba in extent, although the area of occupation may originally have extended över as
much as 13 ha in all.
This first volume, which is lavishly illustrated in full colour, opens with a short essay by
Björn Ambrosiani, entitled "What is Birka?".
This central question is answered with the
somewhat enigmatic condusion that it is "a
multi-faceted archaeological complex containing many diverse types of linds and construc-
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tions; so interpretations must necessarily be
tentative".
T h e overall theme of the volume is, however,
"Early Investigations and Future Plans" and
thus the artides are otherwise concemed, for
the most part, with previous discoveries in the
Black Earth. The most interesting is a chronological survey, by Eva Hyenstrand, of work
carried out there from the 17th century to the
1970s. This includes the first detailed account
of Hjalmar Stolpe's 19th-century excavations,
of some 5 per cent of the total area of the Black
Earth, which is supported by an appendix consisting of transcripts (in Swedish), by Monica
Johansson, of his reports to Kungliga Vetenskaps Akademien, 1873-79.
On the basis of this review of the results of
the earlier work on the Black Earth, Hyenstrand suggests that "Birka seems to have been
an urban centre for about 200 years, from the
late Sth century until the late I Oth century",
although "there is considcrable evidence to
show that the Black Earth was occupied both
eai lier and låter".
As a supplement to Hyenstrand, there is a
useful summary by Björn Ambrosiani of the
1969-71 excavations, directed by himself and
Birgit Arrhenius, which were partly published
in Swedish in 1973. These uncovered a stone
jetty which, curiously, is not located on any
plan, but then neither is the site of the current
excavations, despite there being a three-page
account (also by Ambrosiani) of its choice!
Three silver hoards were found during
Stolpe's excavations and the various accounts of
their discovery in 1872 and 1873 are untangled in an artide by Torun Zachrisson, as well
as those relating to a Viking-age gold hoard
found elsewhere on Björkö in 1874. konfirmation is provided that the latest coin (963-67) in
the largest of the silver hoards remains "the
latest of all the coins recovered from the Black
Earth", while "the latest coins recovered from
the excavated graves in the cemeteries date
from the 950s". This useful piece of documentary detective work clears the ground for a full
modern publication of this group of material
which is of such obvious importance for om
knowledge and understanding of the wealth of
Birka.
T >»->-)():!(")
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T h e remaining académie paper is by Staffan
Nyström who provides a short summary of
what is already known about the "surprisingly
few runic inscriptions from Björkö". Ihis is in
fäet too brief; for example, although the published reading of that on the silver amulet from
Grave 552 is dismissed as "highly speculative",
we are informed that "an allernalive interpretation would demand more study and discussion
than is allowed for in this presentation". More
regrettable, however, is the lack of any conclusions as to the overall contribulion that these
runes and runestones have to offer Birka Studies
in general.
Ihe volume is completed with somewhat
anecdotal descriptions by Björn Ambrosiani of
how the project was set up and (in an appendix) of letters written and a meeting held back
in 1990. One might suggest that, in future,
accounts of such activities could be better published, or distributed, in some other form so as
to allow more of the available space to be devoted to Birka Studies proper. However, this slim
book deserves the warmest wdcome with the
series that it inaugurates, the future volumes of
which are said to be going to appear "at irregular, but fréquent intervals".

James Graham-Campbell
Institute of Archaeology
University College London

Berit Sigvallius, Funeral Pyres—Iron Age Cremations in North Spånga. Theses and papers in
Osteology 1, Stockholm 1994. 230 sid., 49 fig.
38 tab. (Appendix och materialtabeller s.
145-230). ISBN 91-7153-251-X.
I samband med markexploatering av Järvafältet under 1960- och 1970-talet undersökte
Stockholms stadsmuseum ca 1 000 gravar och
10 boplatser, där i dag de nya stadsdelarna
Åkalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och
Tensta ligger. Gravarna var fördelade pä 20
gravfält och 15 mindre lokaler. Det osteologiska
materialet från några av dessa anläggningar
föreligger nu i den på engelska skrivna avhandFornvännen 90(1995)
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lingen Funeral Pyres-—Iron Age Cremations in
North Spånga av Berit Sigvallius. De gravfält
som ingår i hennes arbete är nio till antalet och
ligger alla i norra Spänga på 30 minuters gångavstånd frän varandra. Av de skelettgravar
(41 st. innehållande ben) som finns i området
har inte alla blivit analyserade osteologiskt, och
de behandlas inte vidare i avhandlingen. Den
arkeologiska information som används är hämtad ur Anita Biuws avhandling frän 1992.
Avhandlingens huvudsyfte är studiet av offrade djur i gravarna, vilka arter, kombinationer
av arter som förekommer, om det finns skillnader mellan mans- och kvinnogravar, om personens ålder haft betydelse samt framför allt hur
traditionen att offra djur utvecklas och förändras med tidens gäng. Två hypoteser ställs upp
att prövas mot det undersökta materialet. I
hypotes 1 antas att förekomsten av djur skiljer
sig över tiden. I hypotes 2 antas att olika djur är
offrade på bålet pä olika sätt, några som kompletta djur, medan det av andra endast förekommer delar.
Det enda tidigare svenska större arbete som
koncentreras till en analys av brandgravsmaterial är Elisabeth Iregrens avhandling frän 1972
Vårlry och Vårberg II. Studie av kremeral mänmskooch djurbensmaterial från järnåldern. De tvä arbetena visar emellertid, trots att det ligger mer än
20 är mellan dem, stora likheter med varandra.
Naturligtvis finns också klara olikheter. Iregren
inkluderar det obrända skclettmaterialet i sin
studie. Det gör inte Sigvallius. Båda studerar
köns- och åldersfördelningen hos identifierade
individer för att göra paleodemogiafiska beräkningar. Statistiska metoder används flitigt av
Sigvallius. Iregren lägger i sin tur stor vikt vid
diskussion om materialets representativitet och
tafonomiska aspekter. Sigvallius gör egna kremeringsexperiment. Det gör inte Iregren. Båda
har som huvudsyfte att studera bl. a. djurbensmaterialet i gravarna, kombinationer av djurarter, om det finns korrelationer mellan identifierade djurarter och de gravlagdas kön och älder, om djuren offrats hela eller i delar och om
traditionen atl offra djur ändras med tidens
gäng. Iregren uppställer mänga »hin» och
»varför» som hon försöker svara pä medan
Sigvallius i stort sett inte berör dessa frågor.
Forskningshistorik (iver studiet av förhistoriFornvännen 90 i 1995)

ska kremeringar behandlas i kapitel 1. Det sker
dock synnerligen kortfattat med professor
Gejvall och hans arbeten, om än sä viktiga och
banbrytande, som de i stort sett enda exemplen. Det mäste framhållas att det, förutom Iregrens avhandling, ocksä finns arkeologiska arbeten som studerar frågor som rör bl. a. bebyggelse, samhälle och religion under svensk järnålder och där det osteologiska materialet ingår
som en viktig del, när problem dryftas och resultat diskuteras (t. ex. av Ambrosiani, Lamm
m. fl.). Det hade varit lämpligt att ta med även
sådana verk.
Material och metoder presenteras i kapitel 2.
Det totala antalet undersökta gravar anges till
558 varav 488 utgör de i avhandlingen studerade brandgravarna. Tillsammans innehåller dessa totalt 562 kg ben. Ur benmaterialet har 52 kg
(9 %) kunnat bestämmas till benslag och art.
Bestämningarna kunde utföras pä material frän
445 gravar, från 43 förblev allt material obestämt. Brandgravarna är daterade från förromersk järnålder (500-0 f. Kr.) till slutet av vikingatiden (1050 e. Kr.). Genomgången av materialet ägde rum vid det Osteoleigiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet
och avslutades 1981.
De analysmeteider som beskrivs i kapitlet omfattar förutom identifieringen till benslag och
art, beräkning av minsta antal individer (människa och djur) per grav samt köns- och åldersbedömning av människa. Vidare ingår statistiska metoder rörande demograf] odi /'--test för
homogenitet, korrelation mellan djurarter samt
korrespondensanalys. Alla identifieringar har
registrerats pä data och redovisas i en katalog.
Då detta är en avhandling i ämnet historisk
osteologi borde kapitlet innehålla etl mer ingående, källkritisk! och diskuterande avsnitt rörande de metoder som är tillämpbara vid bl. a.
kons- och åldersbeclömning av förhistoriskt kremerat mänskligt skelettmaterial. Det avsniii
som ror koiisbedomning (kallat könsbestämning av Sigvallius) är alltför summariskt - endast knappa nio textrader. Här efterlyser vi en
källkritisk diskussion kring andra befintliga metoder och varför författaren inte använt några
av dessa för att jämföra med de enda hon själv
använt, nämligen Gejvalls. Som exempel på
tillämpbara metoder kan nämnas bedömning
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med hjälp av pars petrosa, dens axis, patella,
väggtjocklek hos kranium och dialyser, diskriminansfunktion samt Rösings 3-stegs-schema.
Detsamma gäller för det avsnitt som rör åldersbedömning (kallat åldersbestämning av
Sigvallius), där man också helt saknar en meloeleliskussion och källkritiska aspekter. Den utförda äldersbedömningen av gruppen »barn
och ungdom» beskrivs t. ex. på knappt en och
en halv rad. Vidare anges Brothwell och Ubelaker som enda referenser! Vad gäller de vuxna,
där författaren främst använder Gejvalls traditionella metoder, diskuteras t. ex. ej varför endast sagittal- och corcinalsuturerna, ej lamb(loidsuturen, ingår i undersökningen. Vidare
diskuteras ej tänkbara patologiska förändringar
hos kraniet och deras eventuella inverkan pä en
åldersbedömning. Inte heller här nämns, diskuteras eller jämförs ined nägra andra existerande
metoder som t. ex. användning av symfysfogens
yta, indexmätningar av dialyserna hos länga
rörben tillsammans med graden av synostos hos
ki aniesuturerna, mätningar av väggtjocklek hos
skalltak och rörbensdiafyser, röntgen och mikroskopiska metoder eller förändringar hos tändernas rötter. Tyvärr saknas genomgående i
avhandlingen sid- eller kapitelhänvisningar vid
i texten angivna referenser, vilket gör det svårt
för läsaren att kontrollera uppgifterna.
Författaren har inte gjort några försök till
kroppslängdsberäkningar. I samband med mätningar av överarmsben och lårben från tvä kaniner för att studera graden av krympning sedan benen bränts, konstaterar hon kort och
gott i sin efterföljande kommentar, att kroppslängdsberäkningar utförda pä bränt humanmaterial inte är pålitliga. Fcir en fackman är detta
ett i och för sig förståeligt yttrande, då det är
allmänt känt att benens krympning och fragmentering vid bränning i hög grad försvårar
sädana mätningar. Problemet är dock värt en
utförligare diskussion och närmare förklaring
än Sigvallius' korta påpekande (kap. 3 sid. 19),
att metoder för kroppslängdsberäkningar existerar och tillämpas av andra.
Det vore ocksä önskvärt med en kommentar
angående frånvaron av registrering av nägra
som helst sjukliga förändringar. Fanns inga sädana eller har författaren inte tagit med dem i
avhandlingen? Detta gäller för (ivrigt ocksä en
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registrering av en eventuell förekomst av ickemetriska ärftliga särdrag.
Man saknar också en närmare förklaring till
varför just de nio gravfalten valts ut, än att de
ligger pä 30 min. gängavstånd från varandra
och representerar en »natural unit». Detta innebär naturligtvis inte att de representerar en
sluten population. Däremot kan man anta att
begravningssederna inte skiljer sig alltför mycket åt pä olika närbelägna, undersökta gravfält
med gravar frän samma tidsperiod, representerande samma kön, älder, sociala status et cetera. En närmare och bättre förklaring borde ocksä ges till varför de skelettgravar som bevisligen
finns i området ej kommenteras närmare, ens
sätts ut pä en karta eller tas med i en tabell som
rör datering av materialet. Frågan uppstår
onekligen om de borde ingått i populationsunderlaget till de demografiska beräkningarna.
Sigvallius gör heller ingen som helst relatering
till bebyggelseenheter. Detta är desto mer förvånande, som hon eljest använder sig av dokumentation frän Biuws avhandling och denna
poängterar den sambällsarkeologiska analysen
och ingående diskuterar frågor angående populationsanalys, järnålderns bebyggelse- och samhällsutveckling samt problemet ensamgärd
resp. bystruktur. Utan en relatering till bebyggelseenheter ges ingen bakgrund till det samhälle och dess sociala status, där de gravlagda
individer som identifieras i kapitel 4, »The
people of Spånga» levat, verkat och dött och om
en social skiktning kan spåras. Sigvallius framhåller i stället betydelsen av den lokala traditionen och variationen som skulle giira jämförelser
med andra anläggningar föga relevanta. Detta
kan tyckas förvånande, då t. ex. både Tensta
och Rinkeby ligger mycket nära Kymlinge och
Arvinge som båda ingår i analysen. En annan
nära till hands liggande jämförelse kunde ha
varit med Lovömaterialet beskrivet i Bo Petrés
avhandling 1984.
Ett syfte med avhandlingen är vidare att studera hur bränningen gått till. Detta dokumenteras i kapitel 3. Experiment är utförda utomhus av författaren själv. Hon argumenterar
först (sid. 15) mot experiment i krematorier och
i laboratorier och anser dem vilseledande, då
inga forntida kremeringar gick till på detta sätt.
Sigvallius har sannolikt inte förstått innebörden
Fornvännen 90 (1995)
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av kontrollerade experiment. Ett visst vetenskapligt värde från osteologisk synpunkt måste
emellertid tillmätas hennes experiment och diskussion kring hur djurbenen reagerar och kan
ha hanterats vid och efter bränning och att
t. ex. ben från barn kunnat »pulvriseras» vid
själva bränningen. Sigvallius diskuterar inte
själva båtplatsen närmare och ett eventuellt
svinn av benen redan där. Det saknar man.
Vad gäller påståendet att framför allt ett medvetet krossande efter kremeringen kan ha orsakat benens höga fragmenteringsgrad, sä understryker moderna undersökningar den stora betydelse yttre faktorer, som t. ex. tyngden av
gravpackning och framför allt framtagning och
senare hantering, har för fragmenteringen.
Fragmenten representerar »post exeavation
size», inte storleken hos de deponerade fragmenten.
Kapitel 4 handlar om demograf!; vilket material och vilka metoder som använts, vilka resultat som uppnåtts eich slutsatser seim dragits.
Resnltatavsnittet redovisar villkor lör paleodemografiska beräkningar, visar pä användningsområden, jämförbarhet och på vikten av att
individer i kategorien 'äldre' behandlas på ett
annat sätt än de i kategorin 'barn'. Statistik från
modern tid har använts vid jämförelse.
Författaren har som syfte att bedöma befolkningens levnadsförhållanden såsom de avspeglas i livslängden. Sigvallius har haft det vanliga
problemet att barnen med all sannolikhet är
underrepresenterade i gravmaterialet. Detta
kan ha berott pä begravningssättet och bevarandeförhällanden men ocksä ha andra orsaker,
t. ex. att barnadödligheten faktiskt var låg. Författaren har därför inte gjort livslängdsberäkningar fiir hela populationen utan endast fiir
dem som uppnått 15 ärs ålder. Varför just 15 är
och inte t. ex. 18 är satts som vuxengräns motiveras tyvärr inte närmare.
Författaren har sedan genomfört beräkningar av överlevnadssannolikheter för olika åldrar,
givet att personen har uppnått 15 ärs ålder.
Kvinnorna tycks ha en nägot högre förväntad
livslängd, ca 45 är, än männen med sina 42,5
år. Dessa beräkningar bygger på metoder utvecklade av Acsädi & Nemeskéri 1970 respektive Sj0vold 1978 och går ut pä att fördela de
döda (iver åldersintervall. Om t. ex. ett osteoloFornvännen 90(1995)

giskt åldersintervall omfattar tre år och tre
döda bedöms ha dött under intervallet, så fördelas de jämnt över detta. Sj0vold har sedan
utvidgat metoden till att ta hänsyn till att intervallen kan vara överlappande samt att fördelningen beir teilkas i form av sannolikheter.
Detta innebär emellertid implicit ett antagande
om att mortaliteten stiger över intervallet. Detta är ett rimligt antagande för äldre personer
men inte för barn och kanske inte heller fiir
unga kvinnor som berörs av dödsrisker i samband med barnsbörd. Det beir understrykas att
redovisningen av mätningarnas osäkerhet (i
form av standardavvikelse) endast härrör frän
överlappningarna av de osteologiska äldersintervallen. Till detta kommer svårigheterna att
uppskatta de underliggande ålders- och könsberoende mortaliteterna ur de läktiska dödsfallen.
Detta är möjligt med metoder, främst baserade
på maximum-likelihoodprindpen, som gör att
man pä ett mer generellt sätt kan skatta mortaliteter och därigenom ta hänsyn till osäkerheten
i skattningarna. Varför inte använda sig av
moderna analysmetodei ?
Ett implicit antagande som ligger bakom författarens överlevnadsberäkningar är att gravmaterialet representerar en sluten population.
Om t. ex. unga människor lämnar bosättningen
och diir (t. ex. i samband med olyckor eller krig)
registreras fcir låga dödstal i de tidigare åldrarna. Motsvarande problem linns givetvis vad
gäller (frånvaron av) barngravar. Migration i
den vanliga betydelsen in- respektive utflyttning frän bosättningsområdet skapar analoga
problem. För att ta hänsyn till migrationen
måste man giira explidta och helst alternativa
antaganden om belölkningsströmmarna. författaren kommenterar problematiken med att
slå fast att ett antagande om att det inte förekommer migration är »an incorrect assumption
in most cases and impossible to check in the
rest» (sid. 36). Faktum kvarstår emellertid att
författaren i sina beräkningar - kanske omedvetet - just gör detta antagande om en sluten
population. Flär påminns man om det eventuella inflytande de skeletigravar har som ej tagils
med i analysen. Författaren tycks vidare tro alt
ett hypotetiskt anlagande om alt del inte förekommer någon nellomigration, innebär att det
inte förekommer någon migration alls.
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Fcir ett antal av brandgravarna har det varken med osteologiska metoder eller med utgångspunkt från gravgåvorna gått att uppskatta
den avlidna personens kön. Sigvallius har därför presenterat statistiken över uppskattad älder
i män, kvinnor, samt en total som är större än
summan av de båda tidigare grupperna. Sigvallius jämför de tre överlevnadskurvorna och drar
slutsatsen: »This means that it can not be stated that women bad a different mortality råte to
the population in general, but well thal the men
had» (sid. 45). Denna konklusion kan vi inte
giira, eftersom vi inte känner till förhållandel
mellan män exh kvinnor fördelat över olika
åldrar i den ej könsbedömda delen. Konstaterandet framstår dessutom som teoretiskt omöjligt, då hela populationen består av enbart män
och kvinnor! Ett annat exempel pä slutsatser
om är ohållbara gäller en jämförelse mellan
överlevnadskurvoma för skelett- respektive
brandgravar. Eftersom de liknar varandra antar författaren att: »This would imply that the
methods fiir age determinations of cremated
human beings are more comparable to those
based on inhumations than what might have
been anticipated» (sid. 54). Denna slutsats kan
man givetvis inte dra eftersom likheterna kan
vara skenbara, t. ex. beroende på stora skattningsfel som i kombination med olika mortaliteter för de båda populationerna ur vilka brantlrespektive skelettbegravningarna är hämtade,
råkar la ut varandra i det föreliggande fallet.
Sigvallius använder sina resultat till att giira
jämförelser genom att använda svensk statistik
gjord på dala frän historiska och moderna material. Detta är intressant. I sammanhanget
borde hon kanske nämnt de samhällsförändringar som industrialismen förde med sig.
Det hade i detta sammanhang också varit
värdefullt fiir läsaren med en diskussion om
vilka gravgåvor som använts vid den arkeologiska könsbedömningen. I tabellen (M: 2, sid.
195 If.) borde säväl den osteologiska som den
arkeologiska könsbedömningen ha angivits. Det
hade då framgått i vilka fall de överensstämde
eller ej. Detta är en viktig fråga för tolkningen.
Ligger t. ex. ett vad vi betraktar som typiskt
manligt attribut hos ett kvinnligt skelett eller
vice versa? Gav man kanske ibland människan
ett annat, socialt kein än hennes biologiska?
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Gravinnehållet spelar en viktig roll för den arkeologiska forskningen. Vilka gåvor fick den
döde med sig i graven och på vilket sätt reflekterar dessa näringsfång, samhällsförhållanden
och trosföreställningar? Sigvallius diskuterar i
sin avhandling inte artefakterna men desto mer
i detalj de lämningar av olika djur som har
identifierats i gravmaterialet från norra Spånga,
se kapitel 5. Hon har som utgångspunkt sina
artbestämningar. Hon relaterar förekomst av
olika djur till lidsperieid, individens kön och
älder. Här kan läsaren finna åtskilligt av intresse. Fiirekomsten av djur ökar (iver tiden lör att
kulminera under vendellid. Får (möjligen getter) minskar starkt frän vendel- till vikingatid.
Efter hunden är dock fåret, följt av fågel (flertalet är tamhöns, vars datering tyvärr inte anges)
eich häst, det vanligast förekommande djuret.
Björnen, som enda djur, minskar signifikant
från äldre lill yngre järnålder. I medeltal sägs

mansgravarna innehålla fler djur än kvinnogravarna men skillnaden är ganska liten. En
markant skillnad finns, dominansen av häst i
mansgravar. Viss skillnad förekommer mellan
människor i olika älder. Frågeställningarna är
dock inte nya och i många fall bekräftar resultaten sådant man redan känner till från tidigare

undersökningar. 1 sin statistiska analys (sid. 61)
anger författaren felaktigt test pä 95 %-nivån
när hon synes avse 5 %-nivån.
I kapitel 6 beskrivs olika kombinationer av
djur i säväl text som tabellform. I 308 brandgravar förekommer frän ett till tio olika djur, i
137 förekommer inga djur alls, dvs. i 28,1 % av
det totala antalet (488) gravar. Under vendeloch vikingatid saknar var femte grav djurben
och det är gravar, där säväl barn som vuxna,
män och kvinnor är gravlagda. Vanligast, ca
20%, är brandgravar med ett djur, där det
vanligaste djuret är hund följt av fär. Brandgravar med en kombination av två djur utgör
15,2 9? och med tre djur 11,5%. Även här är
blind odi får de vanligaste djuren och då i
kombination med mänga andra arter. De förekommer också tillsammans.
Resultatet visar en stor variation beträffande kombinationerna. Författaren konstaterar
emellertid att endast en bråkdel av möjliga
kombinationsalternativ kan observeras på detta
sätt. Geneim att använda enkla metoder ges.
Fornvännen 90(1995)
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säger hon, endast »the impression of a correlation between animals» (sid. 94). För att testa
dessa resultat gör Sigvallius en c»-korrelationstest för varje par av djur, vars signifikans testas
enligt dess relation till /--fördelningen med en
frihetsgrad. Testresultatet visar att varken något specifikt djur eller en speciell kombination
av djur kan hänföras till endera könet eller
enskild tidsperiod. Författaren framhåller att
detta understryker vad hon menar framkom
redan i kapitel 5, nämligen att skillnaderna i
antal och kombination av djur uttrycker skillnader mellan de enskilda individerna.
Då Sigvallius anser kombinationen av djur sä
komplicerad utför hon även korrespondensanalys pä de gravar som innehåller djur. Efter försök måste dock de gravar som innehöll björn
och lodjur samt katt (i folkvandringstid) uteslutas dä de skapade störningar i analysen.
Mansgravar och gravar från vendel- och vikingatid innehåller i medeltal flest djur. Författaren poängterar att för den verkliga {(Handlingen (iver tid svarar antalet djur i varje grav, ej
arten eller kombinationer av arter. Sigvallius
konstaterar att hypotes 1 ej är helt »verifierad».
Variationerna i antal djur i brandgravarna
tycks bara delvis utgöra en variation (iver tiden
och även bero pä om det är mans- eller kvinnogravar samt till dels även pä den enskilde individen.
Medan (p-korrdationsanalysen har en relativt klar tolkning, så gäller detta i det föreliggande fallet inte korrespondensanalysen. Detta
förhållande, plus det faktum att författaren har
presenterat sin analys pä ett oklart sätt och
vidare inte synes ha förstått innebörden av de
termer hon använder, talar fiir att hon borde ha
avstått frän »avancerade» metoder. Ett exempel
är att författaren talar om att egenvärden samlas i (i slället fiir att framräknas ur) en manis.
Vidare är den matris ur vilken egenvärdena är
framräknade inte redovisad. Vilken osteologiskarkeologisk tolkning har vidare de framräknade
egenvärdena? Läsaren blir heller inte klokare
av presentationen av resultaten frän korrespondensanalysen. 1 de presenterade diagrammen
saknas beteckningen på axlarna. Vad mäter de?
Författaren vet vidare ej att man i statistisk
inferena inte kan verifiera en hypotes, endast
dra slutsatsen att man kan respektive ej kan
Fornvnnnen 90 (1995)

förkasta den på en viss signifikansnivä (jämför
sid. 108).
Vilka delar av ett djur som lagts på bålet
tycks variera med vilken djurart det är fråga
om. Detta diskuteras i kapitel 7. Frågan om
kompletta djur eller endast delar finns företrädda bar diskuterats redan tidigare av flera forskare. Sigvallius menar att vi inte kan undvika
det faktum att alla djur förekommer hela ibland
och att det återstår att finna ut hur relevant
det verkligen är att hävda atl i vissa fall endast
delar av djuren lagts på bålet, med andra ord
att vad som tidigare sagts blir »common knowledge» och allmänt accepterat som sanning.
För sin undersökning använder hon människan som standard, utgående från att människan lagts hel och inte i delar pä bålet. Hon
utgår vidare från att allt som hänt benen i
samband med och efter bränning inklusive utgrävning exh osteologisk analys har fått material alt försvinna eller förbli obestämt. Har djuren lagts pä bålet på samma sätt senn människan utgår hon från atl de har samma eller
liknande bevaringsgrad som människan. Har
de inte lagts hela pä bålet borde de avvika från
standard, dvs. människan. För att kunna göra
en jämförelse har benen blivit indelade i fem
kategorier.
Resultatet visar bl. a. att fördelningen av
kroppsregioner är tämligen konstant beträffande människa, hund och bäst under hela järnåldern, medan nötboskap, får och svin har en
totalt olika fördelning av kompletta och inkompletta skelett. Generellt sett är köttrika
delar av djurkropparna mycket fä. Detta indikerar enligl författaren atl matofler eller fester i
samband med bränningen inte var så vanliga.
För att kontrollera resultaten har ett /-'-te-si
utförts. Hon kunde kanske här gjort en jämförelse med sina egna kremeringsförsök. där t. ex.
hela lamm inte brann särskilt bra.
Sigvallius konstaterar att hypotes 2 är »verifierad», dä djurarterna förekommer på olika
sätt i gravarna. Hund och häst förekommer som
kompletta djur. .Alla andra förekommer dock
inte alllie 1 bara som delar. Hela kroppar av nötboskap, lär och svin förekommer under hela
järnåldern. Om vi förstått författarens framställning rätt varierar emellertid deras förekomst både avseende tidsperiod och t.ex.
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mans- och kvinnogravar och mellan arterna
sinsemellan.
Rena respektive sotiga ben diskuteras i kapitel
8. Rena ben är ytterst sällsynta (0,8%) i
brandgravar från yngre järnålder. Sotiga ben
är emellertid ocksä vanligare (68,3 %) i gravar
frän äldre järnålder. Den största andelen rena
ben förekommer i gravar äldre än folkvandringstid. Sigvallius anser att man inte kan utesluta att vanan att tillvarata benen rena ändrades redan i bronsåldern.
Frågor rörande förekomst av bålplats, om
grav, brandlager och båtplats är desamma har
tidigare diskuterats av Gejvall, Iregren och
Gräslund. Sigvallius redogjorde redan i kapitel
3 fiir sin äsikt att rena ben inte innebar att de
tvättats före begravningen, utan att de under
äldre järnålder samlats in rena frän bålet och
begravts annorstädes. Hon diskuterar inte bålplatsen vidare. Hon slår fast att största delen
rena ben finns i gravar äldre än folkvandringstid, medan rena ben är ytterst ovanliga i
brandgravar från yngre järnålder, dvs. vendelodi vikingatid. Seitiga ben är likväl vanligare än
rena redan under äldre järnälder. Detta är en
intressant men föga originell diskussion, dä fenomenet är känt sedan länge.
I kapitel 9 beskrivs de 15 dubbelgravar seim
finns i materialet, där de utgör 3 (7c av alla
gravar. De förekommer från och med folkvandringstid. I medeltal är antalet djur och mängden brända ben högre i dubbelgravarna. Olika
kombinationer av individer förekommer, män,
kvinnor, barn och ungdomar. Sigvallius understryker att ingenting i materialet indikerar atl
en hustru begravts samtidigt med sin avlidne
man eller att nägra andra människooffer ägt
rum.
Sigvallius för här en intressant diskussion
och framför alternativa tolkningar till människooffer som en förklaring till förekomsten av
dubbelgravar. Förslagen omfattar lörekomst av
familjegravar, upprepad användning av en anläggning, att närboende (familjemedlemmar,
herre och tjänare) kunde dött samtidigt i någon sjukdom, olycka, överfall eller av naturliga
orsaker. Som författaren själv påpekar har dessa frågor diskuterats tidigare av andra forska-
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Förekomsten av barn och ungdomar diskuteras i kapitel 10. Bland materialets 488 gravar
innehåller 33 rester av barn och ungdom. I 29
fäll har dessa individer sina egna gravar, i fyra
har de begravts med en vuxen. Författaren
framhåller att gravarna med barn och ungdom
sannolikt varit fler, men att benen bevarats
sämre än de vuxnas. Alla tidsperioder finns
företrädda i dessa gravar med unga individer. I
medeltal innehåller de färre djur än de vuxnas
men skillnaden är inte stor. Eftersom deras
gravar dock inte skiljer sig särskilt mycket frän
de vuxnas antar hon att de haft samma sociala
status som de vuxna, ej högre. Hon utesluter
inte alt det funnits barn som inte ansetts berättigade till en egen grav.
Sigvallius framhåller att resterna efter barn
och ungdom sannolikt varit fler än vad materialet visar. Att barns, i lörhållande till vuxna, frän
början porösa skelett lättare förstörs i samband
med inverkan frän olika tafonomiska faktorer
är ett väl känt läktnm.
I 31 brandgravar finns obrända tänder avhäst, nötboskap, lär och svin. Detta diskuteras i
kapitel 11. Sigvallius understryker att tänderna
lagts dit medvetet i brandgravarna, sannolikt
samtidigt med begravningen. Det finns tänder
i bäde mans- och kvinnogravar och under både
äldre och yngre järnålder. Sigvallius anser att
det är svårt att tolka dessa fynd. De är definitivt
inte matavfall efter rituella fester och i 20 avgravarna är tänderna de enda obräncla djurresterna. Hon tolkar dem som möjliga symboloffer, där symboliken hos fynden är dold för
oss i dag. Osökt kommer man atl tänka på enn
de inte, när inga andra djurrester finns, fått
symbolisera den häst, oxe, fär eller svin man
kanske inte hade råd att offra vid tilllällei i fråga?
Bakom denna avhandling ligger utan tvekan
eit stort arbete, då författaren analyserat ett
mycket omfattande osteologiskt brandgravsmatei ial. Med delta som utgångspunkt har syftet varit att bedöma befolkningens levnadsförhållande på det sätt det avspeglas i livslängden
samt studera de djur eller delar av djur som
lått följa med den döde pä bålet och i graven.
Positivt i avhandlingen är framför allt de, om ej
originella sä många gånger kloka, resonemang
Fornvännen om 1995)
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som rör djuren, hur t. ex. förekomsten av dem
skiljer sig (iver tiden, de olika sätt de offrats
pä, skillnader mellan mans- och kvinnogravar
samt i viss mån mellan människor i olika åldrar.
Det är emellertid problematiskt vilket värde
boken kan ha som vetenskapligt arbete. Vi menar nämligen att en avhandling, förutom
sedvanliga krav pä en klar och intressant frågeställning, en klar och väl disponerad framställning, god dokumentation som gör att resultaten kan kontrolleras samt logiskt hållbara resonemang, antingen bör presentera metodmässiga framsteg eller innehålla nyvunnen empirisk kunskap från tillämpningar av redan kända och accepterade metoder. Dessa kända metoder lär givetvis ej vara föråldrade utan måsle i
görligaste män representera vetenskapens nuvarande ståndpunkt. Avhandlingens resultat
skall också på ett klart och rättvisande sätt ställas i relation till tidigare relevant forskning. Avhandlingen har utifrån dessa kriterier klara
brister.
Resultaten, bäde de som framkommit genom användandet av mer konventionella meloeler och de där mer »avancerad» metodik använts, bekräftar i huvudsak »gamla» sanningar.
Detla innebär att den nyvunna empiriska kunskapen är liten. Men även pä meteidplanet är
bristerna stora. Detta gäller bäde den osteologiska och den statistiska analysen. Medan den
osteologiska analysen borde ha breddats bl. a.
genom användning eller åtmislone diskussion
av alternativa metoder för köns- och åldersbedömning, synes författaren inte själv behärska
eller ha förstått den använda statistiska analysen. Det är också negativt att författaren ej har
tagit hänsyn till de senaste 15 årens utveckling
inom befolkningsanalysen. Man saknar vidare
ofta källkritik och konstruktiv analys och tolkning.
Sigvallius har inte på långa vägar utnyttjat
potentialen hos sitt spännande och viktiga material. Hon diskuterar aldrig det bakomliggande
samhället, bebyggelseenheterna, gravgåvorna i
lorin av artefakter eller gör i sammanhanget
jämförelser med andra närliggande gravfäll.
Avsaknaden av en diskussion om »hur» och
»varför» kompenseras ej av en god analys och
säker diskussion av de osteologiska lämningarFomvännen 90(1995)

na. Materialet inger fortfarande stor nyfikenhet
och borde kunna utgöra en bas fcir framtida
forskning.
Ebba During
Osteologiska forskningslaboratoriet
Stockholms universitet
17071 Solna
Claes-Henric Siven
Nationalekonomiska institutionen
Stockholms universitet
10691 Stockholm

S0ren H. Andersen, Birgit Lind & Ole Crumlin-Pedersen, Slusegårdgnnplcidsen 111. Jysk Arkaeologisk Selskabs Skrifter XIV, 3, 1991. Aarhus. 267 s. 154 lig. ISBN 87-7288-056-2.
För Ole Klindt-Jensen var undersökningen av
Slusegårdsgravfältel etl projekt, som beredde
honom mycket glädje trots alla mödor i fält och
vid fcirskarbordet. De i åtminstone en del läll
rika fynden i förening med allt (ivrigt intressant
material gav nya inblickar i gravskick och kulturella kontakter under sen förromersk och romersk järnålder samt början av folkvandringstiden. Tvä band i en planerad serie pä tre hann
han lä publicerade (1978) av det viktiga Stoffet
Del fiirsta innehåller planer och foton, det andra en katalog över anläggningarna. Det tredje
bandet höll han pä med när han helt oväntat
avled sommaren 1980.
Den tredje volymen skulle ha innehållit en
analys av lyndmaterialet och en utvärdering.
Men nu fick andra ta vid, och liir att giira full
rättvisa ät säväl den eminente forskaren Ole
Klindt-Jensen som denna viktiga undersökning
har man fatt dela upp bearbetningen i tre band,
varav det nu utkomna är det första. När sä har
varit möjligt har man utnyttjat förefintliga manuskript, men eljest har de enskilda författarna
givits fria händer i sitt arbete. Målsättningen
har varit att systematisera materialet på ett
sådant sätt att det blev tillgängligt lör forskningen.
Författarna är tre. Den lörste är S0ren H.
Andersen, som tagit pä sig uppgiften all kort-

Recensioner
lättat redovisa geologi och topografi vid Slusegård, som är beläget i ett flygsandsområde på
Bornholms sydkust. Vid gravfältel finns en
hålväg, som troligen fört från stranden - eventuellt en marknadsplats vid vattnet - till en by i
närheten.
Nästa författare är Birgit Lind, som på ett
klart och tydligt säll skriver om gravformer och
gravskick under de ungefär 500 år, som gravfältet vid Slusegård har använts. Det rör sig om
sammanlagt 1 446 anläggningar, varav 928
brandgravar och 467 skeletigravar jämte gropar
m. m. Gravfältet ligger i tvä höjdområden, skilda ät genom en sänka (A och B). De äldsta
gravarna är frän förromersk och äldre romersk
järnålder, dvs. fas 1-3, och är placerade företrädesvis i område B, medan gravarna från yngre
romersk järnälder, läs 4-6, huvudsakligen är
anlagda i omräde A. De allra yngsta anläggningarna, frän läs 7, ligger dels i norra delen av
område A, dels i östra delen av område B.
Gravlältet har bevarats tack vare ett flygsandslager, som tillkom redan under järnåldern. Fröts att många plundringar har förekommit kunde man fä en god bild av gravfältets
omfång och även lokalisera båtplatserna. De
sistnämnda hade ibland stenmarkeringar. Yngre gravar har som regel ej skadat äldre anläggningar.
Likbränning och begravning av obräncla lik
förekom samtidigt pä Slusegård. Under fas I
är brandgravarna nästan allenarådande, under
fäs 2-3 nästan lika mänga som skelettgravarna.
Under läs 4 blir brandgravarna fler fcir att åter
minska fram till fäs 6, dä de har samma dignitet. Frän den sista fasen finns det endasl
brandgravar.
I anslutning till 332 brandgravar har gravmarkeringar bevarats, vilket ger oss värdefull
information om hur gravarna ursprungligen
har sett ut. Det var resta stenar, täckstenar eller
andra stenmarkeringar, stolpar eller diken.
Gravtyperna är olika slags brandgropar, urnebrandgropar, bengropar eller små stenkistor
i gropar. Klart dominerande är brandgropar
med blandat innehåll. De är 878 st. och förekommer under gravfältets hela användningstid.
Därnäst kommer brandgropar med stora krukskärvor i bottnen och vid sidorna ined 30 fäll,
daterade till fas 3-6, medan de övriga formerna
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representeras av ett fätal anläggningar med varierande datering. De brända benen från sammanlagt 77 gravar är undersökta. Av resultaten
framgår att det är en jämn fördelning mellan
kein och åldersgrupper, även barn i åldern 0-14

är.
De flesta tillräckligt välbevarade skeletten är
orienterade med huvudet åt N, NNO eller NO.
Endast vid 81 skelettgravar fanns det markeringar i ytan i form av rest sten, täckstenar eller
andra stenanoi ilningar, läg hög eller dike. Dateringen ligger i regel mellan fas 3 och 5 eller 6.
I 284 gravar frän (äs 1-6 har man inte kunnat
belägga några spär av kista e. d., men i många
fall har det visat sig finnas spär av stamkista,
båt, plankkista, stenkista, träbål' eller hölje av
organiskt material.
De döda har begravts iförda sina dräkter järnle- fibulor, smycken, bälteutrustning etc. Männen är försedda med vapen. Båda könen har
lerkärl och behållare av annat material. Liken
har placerats antingen på rygg (mest män) eller
pä höger sida (mest kvinnor), i tarre fall på
vänster sida. 156 eller 33,4% av alla skelettgravar har bestämts som barngravar, mestadels
samlade i grupper och ofta fyndtomma.
Anmärkningsvärt är att sä mänga som 110
skelettgravar har plundrats, vilket betyder
23,6 % av samtliga skelettgravar. Härigenom
har säkert en betydande del av gravinnehållet
försvunnit, förstörts eller i varje fall rubbats ur
läge. Ingen plundrad grav är med visshet äldre
än las 3, vilket inte hindrar att nägra sädana
gravar ändå kan vara äldre. Plundringarna av
de äldsta båtgravarna har ägt rum i slutet av
fas 3 b.
Brandgravarna bar uppenbarligen anlagts
strax intill likbålen, men vad som sedan fördes
över till gravarna varierar under de olika perioderna. I början samlade man upp mycket ben
och annat brandmateria] liksom alla föremål.
Längre fram tog man vara på färre ben och
föremål. I ett sent skede rensades benen ut frän
övrigt brand material och placerades i urnor eller gropar.
De båda gravskicken uppträder parallellt och
man kan inte se någon påtaglig sodal skillnad
utan menar att det kan vara fråga om två befolkningsgrupper med olika gravseder, alternativt två skilda grupper i samhället.
Fornvännen 90(1995)
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Bland skelettgravarna framträder särskilt
båtgravarna, som kan dateras från fas 3 till 5,
eventuellt även början av fas 6. Man har tolkat
de gravlagda som en speciell befolkningsgrupp
eller släkt med högre rang. Möjligen kan de
systematiska plundringarna under fas 3 ses som
ett tecken pä ett maktskifte i denna fas.
Till ett litet avsnitt, som snarast ger intryck av
att vara ett förarbete eller enbart en skiss är
Ole Klindt-Jensen författare. Det handlar om
Slusegård i förhållande till det övriga Bornholm
men innehåller också hänvisningar till jämförelsematerial i andra närliggande områden. Mest
utrymme får gravtältet vid Stene Kannikegård,
där man noterar säväl likheter som skillnader.
Återstoden av Birgit Linds del upptas huvudsakligen av tabeller över gravarna med en serie
data.
Författare till bokens tredje och sista avsnitt
är Ole (Crumlin-Pedersen, som behandlar båtgravar och gravbåtar pä Slusegård. Utifrån
sina gedigna kunskaper om båtar har han beskrivit och tolkat detta utomordentligt viktiga
och spännande material.
I 43 gravar kunde spår av båtar identifieras.
Författaren börjar med att definiera en båtgrav
som varje grav, i vilken man har funnit spär avlida båtar eller delar av sådana. Pä Slusegård
påträffades båtar, i vilka träet har förmultnat
och där det inte heller ingår nitar men som
ända kunde bestämmas genom mörka båtformiga färgningar och konturer. Man kunde också
ha hjälp av tälningsmaterialet fcir att se båtlormen. Men det har ändå ibland varit vanskligt
att avgöra om båtarna legat rättvända eller
välvda över graven. Båten kan alltså ha fungerat antingen seim kista eller senn tak.
Man fär en rad upplysningar om båtarnas
storlek, förin, material och byggnadssätt, men
det påpekas också att analyserna krävt sior
uppmärksamhet på grund av de icke sä gynnsamma bevaringslörhållandena samt plundringarna. Efterhand utvecklade man vid utgrävningarna en allt mer förfinad metodik för
att bestämma båtamas lorin. I en katalog jämte
ritningar och vissa foton redovisas utförligt alla
tillgängliga data.
Tätningar med bl. a. harts har i vissa läll
avtryck av båtarnas trä, vilket möjliggjort bestämning av detta som främst varil ek. Av det
Fornvännen •MKI995)

totala antalet båtar är 18 hela eller nästan hela
och återstoden halva båtar eller mindre bitar.
En grupp är ca 3 m långa och 0,7-1,1 m breda
en annan ca 5 m långa och 0,55-0,7 m breda. I
en tredje grupp kan båtarna antas ha varit
10-12 m länga och 0,75-1 m breda.
Flera olika stävformer förekommer, även med
s. k. stävskägg. Man har utgått från ekstockar,
som bearbetats till tunnväggig form. Det finns
inga säkra tecken pä att de haft påsatta bordplankor. Inte heller stävarna har varil päbyggda på höjden eller i ändarna. Eventuella spant
har i regel avlägsnats. Spantliknandc bogband
finns i vissa fall i stävarna. Några båtar bar
spär av reparationer och ytbehandling med trätjära. Möjligen har de färdiguthuggna bålarna
värmts upp över ett bål. Detta har i sä läll
gjorts som ett led i arbetet att framställa en
utspänd båtfcirm. De spant som då måst insättas har senare avlägsnats, vilket längre fram
medfört att båtarna förlorat sin utspända form.
I graven har båten ytterligare deformerats
genom att man lagt plankor som täckning, vartill kommer tyngden av det pälörda sandskiktet.
Vid rekonstruktionen har författaren självfallet
utgått från de i fält registrerade båtspåren, justerat dessa till förmodad ursprunglig form löre
utspänningen och sedan till formen efter denna.
Crumlin-Pedersen redogör för hur båtarna
sannolikt har framställts när man stått inför en
svagt konisk nyfälld ekstam med barken borthuggen. Fcir att bilda sig en uppfattning om
förfaringssättet har man kunnat utgå frän väldokumenterade båttyper i framför allt Finland.
Till båtarna kan inan ha använt bäde paddlar
och åror. Dessa små iarkosier bar varil lätta att
siv ra in mot den utsatta kusten vid Slusegård.
De 10-12 m länga båtarna har sannolikt använts som transport- eller resebåtar, medan de
mindre bar använts vid fiske och havsfångst
eller som följebåtar till större fartyg.
Orienteringen varierar på så sätt att båtgravar i fäs 3 huvudsakligen ligger i N-S eller
NNO-SSV medan de yngre båtgravarna främst
är anbragta i NO-SV eller ONO-VSV. Både
män och kvinnor i skiftande älder har begravts i
bålar.
Crumlin-Pedersen resonerar om idéinnehållet i båtgravskicket på Slusegård. Han avvisar
en rad olika tolkningar och ansluter sig till
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hypotesen att båtarna varit attribut för en gudom och offergåvor till denne. Därvid diskuteras Njord-Frej-Frejakulten, vilken enligt författaren skulle passa väl in i fördelningen av båtgravarna på Slusegård, eftersom där fanns
såväl mans- som kvinnogravar och eftersom åtminstone en del båtar kan ha utgjort offer genom att de gjorts oanvändbara. Härigenom
finns det visst fog för tolkningen av båtgravarna
som begravningar anordnade fcir ett slags prästerskap, knutet till fiuktbarhelskulten. Detta är
intressanta resonemang, som gärna kunde utvecklas närmare (eir att bli mer trovärdiga.
Ett kapitel tar upp jämförelsematerial till
båtgravar och båtar i nordeuropeiska fynd, ett
annat rör frågor kring bosättningen. Aven om
man ännu inte har undersökt nägon boplats
som kan knytas till gravfältet kan man anta att
här har funnits en närliggande bosättning med
liera släkter, varav en kännetecknad av just
båtgravskick. Båtarna har även kunnat symbolisera olika slags varuutbyte. Platsen nedanför
gravfältet har haft goda förutsättningar för alt
härbärgera båtar och samtidigt bereda utrymme för många människor vid kultiska fester och
vid marknad på stranden.
Även om vi har fält vänta i många år på
detta tredje band i serien om Slusegård har vi
nu all anledning all vara tacksamma för att
man pä Moesgård arbetat för att Ole KlindtJensens viktiga undersökning trots stora svårigheter skulle bli åtkomlig för forskningen på ett
så bra sätt som möjligt. Den nya volymen innehåller en mängd värdefull information tillika
med en systematisk geneimgång av gravfäll el s
olika komponenter. Och vi vet att det pågår
mer bearbetning, som skall resultera i ytterligare ett par publikationer.
Det största omfånget - nästan en bok i boken
- har ställts till Ole Grumlin-Pedersens förfogande. Failigt recensentens upplänning är detta
en fullödig prestation med sin logiska och svstem.niska redovisning jämte diskussion av ett
material, som i grunden varit svårtillgängligt
fiir analys genom de obetydliga odi fiir en ickespecialist svårtolkade resterna av båtarna. Även
om man inte alltid känner sig helt övertygad
följer man med intresse författarens framställning. Man får också en påminnelse om att det
kan finnas skäl fiir fältarkeeilogen och väl även
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fiir forskaren i bibliotek ocb arkiv att räkna med
förekomst av båtar i vissa fall, dä man egentligen skulle vara benägen att se en vanlig ekstockskista men där enligt Crumlin-Pedersen
exempelvis fynd av harts indikerar tätning avjust en båt. Man bör i vaije fall granska sådana
misstänkta fall mycket neiga sä att man inte
försummar att göra iakttagelser av vikt för tolkningen.
Det rika och varierade fornsaksmaterialet är
av mycket stort intresse inte bara som ett viktigt
komplement till bilden av Bornholms äldre
järnälder utan i hög grad även för kringliggande områden såsom Sydsverige, Baltikum och
länderna söder om Östersjön samt övriga Danmark. Därför har vi stora förväntningar inför
kommande publikationer om Slusegård.
Märta Strömberg
Institutionen fiir arkeologi
Lunds universitet
Kraftsteirg 1
223 50 Lund

John C. Barrett. Fragments from Antiquity. An
Archaeology uf Social Life in Bnlain. 2900-1200 BC.
BlackwelL Oxford, 1994. 190 s. ISBN 0-63118954-8 (pbk.), £12.99.
Om man vill följa den aktuella debatten om
arkeologins innersta väsen finns det just nu
knappast något mera givande än att läsa de
presentatieincr som behandlar förhållandena i
södra England under neolitikum och tidig
bronsålder. Julian Thomas har i sitt arbete Relliiiiking Ae Neolithie från 1991 redogjort fiir sin
mycket starkt präglade postprocessudla syn på
ett skeende. I arbetet Allering the Earth, The
Origin of Monuments in Britain and Conlinenlul I.tirope av Richard Bradley från 199,3 intar monumenten i Sydengland en viktig ingångspunkt i
hans sätt att se dessa som en integrerad och
aktiv del av kulturlandskapet. En forskare som i
sina åsikter står Bradley nära, vilket framgår avreklamen pä bokens baksida, är John C. Barrett
som också han ain änder Sv dengland som forskningsfält
I bokens introduktionsavsnitt framför Barret)
Fornvännen 9oti995)
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en programförklaring. Han refererar till den
nyligen sä uppmärksammade mannen från gladären vid Ötztal i Alperna. Han avser all presentera en förhistoria som är emot en processuell inriktning med tydliga generaliseringar i
beskrivningen av social struktur. Speciellt är
han kritisk mot uppdelningen som upprättats
mellan hur man ser på livet som upplevt i del
omedelbara och kortsiktiga perspektivet och de
sociala institutionernas historia i det länga perspektivet. Han anser dock inte att man skall
ersätta de generella processernas historia med
en, baserad på de individuella och speciella till—
lällena.
Inte heller vill han se det generella och specifika som en dualism där forskarens uppgift är
atl skifta mellan dessa nivåer eller analysera
hur en nivå påverkar och strukturerar den andra. Båda inriktningarna behåller dock en motsättning vilken i sig är ett viktigt problem. I lans
åsikt är att det är relationerna mellan struktur
och händelse som måsle omprövas om vi skall
förstå hur händelser som den olyckliga vandringen i Alperna återverkade på de strukturella
förhållandena vilket gav dem dess betydelse. Vi
måste lörutsätta att dessa händelser var ändamålsenliga och effektiva, att de var förnuftiga
enligt några allmänt erkända regler och därmed
logiska lör det rådande samhället.
Barrett uppfattar dualismen mellan den
»strukturella» historien och händelsen som
falsk Om vi kan tala om speciella sociala strukturer utan att referera till de sociala aktörerna
som bebodde dem, vad betyder dä deras liv?
Problemet är dock att individen inte är en
analytiskt användbar enhet i del arkeologiska
studiet. Barrett anser att vi skall överge denna
inriktning och istället analysera de mer intressanta frågorna som gäller de sätt på vilka livet
var utformat som kunskapsbärande och motiverat. Det är skapandet av människor som subjekt
och inte bara skapandet av materiella ting som
borde vara målet för vår arkeologiska forskning.
Barrett inför begreppet aktör (agency) i forskningen. »Agency is the means of knowledgeable
action and is not redudble simple of the actiein
of the individual.» Agency kan uttryckas som
individens idé eller som samhällets idé realiserad i praktiken. Vi förflyttar oss från all fråga
vilka slags människor som skapade dessa förutFornvännen 90(1995)

sättningar mot en förståelse av vilka möjligheterna var liir mänskligt agerande inom de
materiella och historiska förhållandena.
Barrett påpekar dock att det inte är en bok
om arkeologisk teori som han skrivit utan
främst en empirisk studie med målsättningen
att exemplifiera sina åsikter och forma en historia för perioden 2900-1200 B(; (kalibrerade värden) i södra Fäigland. Den blir en tolkning av
hur människor har förstått sina liv och vilka
konsekvenserna av deras samlörtäncl kan ha
hali för deras eget handlande. Det betyder också att denna form av studie omfattar en betydande andel självanalys.
Vissa forskare menar atl skillnaden mellan
dagens verklighet och den förhistoriska är så
stor att vi inte kan göra oss en klar bild av den
senare. Barrett accepterar inte denna pessimistiska syn. Att konstruera en förståelse för de
I i nutida relationerna mellan socialt beteende
och de materiella förutsättningarna är inte en
valfrihet, det är arkeologins intellektuella krav.
Barrett argumenterar för att arkeologen måste
föreställa sig de materiella beläggen, inte som
yttre spär eller vittnesbörd om ett slags samhälle utan som länkar till ett socialt beteende.
Målet med en arkeologisk undersökning är
inte att återfinna nägon abstrakt sanning tillgänglig för det förflutna och nutid utan att
belysa de förhållanden under vilka viss kunskap
kunde spridas. Arkeologer måsle försöka att
fcir.stå bur lörna människor levde sina liv och
inte begränsa sig till del mera avgränsade
kravet pä att tolka de arkeologiska lämningarna. »This is an archaeeilogy of memory and of
practice, where traditions are the depositions
towards understanding which people routinely
displayed by their actions.» Alltför mycket arbete inriktas på tingens historia. F.n allmän
uppfattning är atl om dessa är tillräckligt väl
dokumenterade så skall människan pä något
sätt uppenbara sig genom tingen.
Socialt liv består av möten. I detta avseende
är tid—rum-relationen avgörande. Tidsgeogralin är i delta sammanhang viktig fiir Barrett.
Den är inte bara uppbyggd på fysiska barriärer
ulan också på strategisk placering av den
mänskliga kroppen.
Vad en förklarande arkeologi kan uppnå är
en förståelse av vad som kan ha varil »löjligt inom
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speciella materiella förutsättningar. De kulturella resurserna har inte nägon inneboende mening och de bidrar till att strukturera kunskap
fiirst dä de relateras till ett speciellt socialt beteende och en tolkningsram.
Ritualer relateras till en ideologi. Om ideologi skall kunna användas som ett analytiskt användbart begrepp så måste den enkla relation
sanning-osanning som ofta används för att förklara ideologins betydelse i ett samhälle ersättas med en mer ingående utvärdering av hur
olika former av kunskap och makt reproduceras. Enligt Barrett är ritual en process vilken
skapar en sanningsordning och ett erkännande
av att ursprunget för denna sanning ligger i den
existerande världen. Detta skiljer sig från den
föreställning som förutsätter att ritualen avspeglar en form av tidigare existerande trosform.
Pä vilket sätt överför Barrett sin syn på arkeologin pä de faktiska lämningarna?
Avebury utgör här liksom i sä mänga andra
studier ett monument kring vilket studiet av
ceremonier fokuseras. Att Avebury liksom andra stora monument, inte var planerat som en
enhet uppfattas av Barrett som primärt. Det är
istället summan av ett antal uppgivna projekt
och en kulmination av en serie väl planerade
stadier. Monumenten borde ses som en serie av
lokala ytor skapade av byggare som sällan
skymtade sina skapelsers helhet.
Två temata kan urskiljas i förhållningssättet
till arkitekturen - nämligen människokroppens
position och rörelse. Vissa utestängdes helt frän
anläggningen medan andra hade tillgäng men
där rummets utformning kunde bidra till en
uppdelning av hur tillgängliga olika delar av
anläggningen framstod. Denna uppdelning kan
ha uppstått och vidmakthållits under århundraden i form av upprepade processioner. Ingångspartiet, stendrklarna och breda, plana stenar
som framhävde eller dolde aktiviteter kan ha
påverkat utformningen av ceremonier där position och rörelse spelat en avgörande roll. De
olika anläggningar som ingår i Avebury blir
summan av en reproduktion av praktisk kunskap om hur man skulle bete sig. Detta blir
alltid mer än att läsa »texten» framhåller Barrett med en känga åt de bokstavstrogna anhängarna av postprocessuell arkeologi. Häri ingår ocksä kommentarer och upprepningen av
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dessa texter. Pä detta sätt kan praktisk kunskap
förmas genom en aktiv interaktion med den
materiella kulturen. Barrett frågar sig ocksä i
vilken relation monumenten står i förhållande
till elen sociala hierarkin: är de en konsekvens
av att hierarkier utvecklas eller är det det cermoniella regelverket i alltmer komplexa anläggningar som medför att hierarkier uppstår. Barrett är anhängare av det senare alternativet.
Han spiller sedan inte många ord på elitbegreppet. Detta beror pä att han ser auktoriteter som
samhällets och föreställningsvärldens tjänare alltså aktörer inom givna ramar.
Arkitektur styr tid-rum som ett medium att
skilja mellan handlingar och människor. Stonehenge är den slutliga utformningen, baserad pä
temata som är tydligt uttryckta i bl. a. Avebury
och Durrington. Vissa lörväntningar knyts till
dessa monument. Dä dessa inte uppfylls överger man dem. Eller sä kan de relationer som
ritualen byggde pä ha blivit irrelevanta.
Om de stora monumenten från det fjärde och
tredje årtusendet f. Kr. utgör ett intresseområde
som avhandlas är uppträdandet av individuella
gravanläggningar under det andra årtusendet
ett annat. Gravlämningar hävdar Barrett är
inte direkta belägg fcir vare sig ett samhälles
organisation eller en ideologisk löreställning
inom det samhället utan de var avsedda att
etablera speciella rdationsmönster mellan människor via transformationen frän liv till död.
Förändringen berör inte bara den döde utan
också de efterlevande. De efterlevande övertar
förpliktelser eich status som den avlidne lämnar
kvar.
Barrett fortsätter så att beskriva hela förloppet 2900-1200 f. Kr. I början kan den dominerande metaforen i gravskicket ha varit förfädernas närvaro. Därvid kunde de avlidna på olika
sätt integreras i de stora monumenten. En omflyttning av skelettdelar ingick i ritualerna.
Under det fjärde årtusendet förhärskar »the
idea of human existence as a process of becoming,
a movement towards a future state which was
described by reference to ancestors» medan i
det andra årtusendet »the weight of a past began to bear down upon the agent to fix an existence of being, a place and a moment where
obligations and authority were situated in the
directional How of time». Detta kan ha innebuFomvännen oii(i995)
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rit en mer komplex definition av personen vad
avser status, förpliktelser och släkttillhörighet.
Ett problem som hänger samman med studiet
av det monumentrika Sydengland är den intressanta paradoxen med ytterst fä belägg för bosättning under neolitikum. Även ekofakterna är
fä och svårtolkade. Därmed uppstår problem
med att relatera ritualer till vardagslivet. Den
mesolitiska aktiviteten i området lyser ocksä
med sin frånvaro vilket gör det svårare att se det
historiska perspektivet. Hur kom området att
intaga en sådan roll som det fick?
Här saknar jag en analys av det ibland boplatsliknande material som förekommer i samband med monumenten, inte sällan som fyllning bl. a. i vallgravarna til »endosures» och i
kamrarna till megalitgravar. Liksom förfädernas ben ingick i ritualerna kan ju förfädernas
boplatslämningar ha använts. Detta skulle delvis förklara svårigheterna med att skilja pä profant och sakralt - mellan boplats och monument.
I sin förklaringsprocess tar Barrett upp begreppet »besittningsrätt» där han uppdelar
synen på landskapet i tre kategorier. Det ickedimensionella avser platser, det endimensionella
omfattar förhindelsdeder och det tvådimensionella själva markytan. Den ovan anförda uppfattningen av förfädersnärvarei knuten till de
ickedimensionella platserna behövde inte betyda nägot tydligt krav på territorialitet. Stigar
kan däremot ha innefattat en arvsrätt.
Det aktuella området tolkar Barrett som en
viktig tillgäng i ett säsongssystem där stigarna
användes inte bara av människor utan också av
djur. Monumentens placering kom därmed inte
att forma en centrumrelation men väl slutet av
en led och början av en annan. Monumenten
innehöll som ovan framgår ett element av rörelse. De blev markörer för permanent ordning hade alltid funnits där och skulle alltid förbli.
I ett förändringsperspektiv ser Barret Boserups idéer om utvecklingen från längtidsträda
till korttidsträda som av fundamental betydelse
fiir landskapets roll i föreställningsvärlden, Ett
landskap med längtidsträda omfattade stigar
mellan platser laddade med social och religiös
betydelse medan korttidsträda formade ett
landskap som betraktades frän en domäns centrum med tydliga gränser mellan det egna omräFornvännen 90(1995)

det och de andras. Många begrepp blir annorlunda liksom tidsaspekten. Den senare uppfattningen har varit giltig frän andra årtusendet
f. Kr. och under resten av förhistorien. Som en
konsekvens genomfördes under andra årtusendet en uppdelning av jorden.
I Barretts beskrivning fär man närmast intrycket av att det är de nya brukningsmetoderna som skapar en förändrad landskapssyn. Enligt det sätt på vilket Barrett ser pä förhållandet
mellan föreställningsvärld och ekonomiska faktorer borde det vara ett motsatt förhållande.
Det som utvecklas under andra årtusendet kan
ses som en struktur av värdenormer och agerande enligt dessa som vi fortfarande har förståelse ftir. Den föreställningsvärld som dominerade tidigare var något som på flera plan kan
tyckas betydligt mera svårbegripligt ftir dagens
västerlänning.
Boken innehåller snabba kast mellan filosofiska resonemang och ganska elementära beskrivningar och slutsatser. Barret har en förmåga att uttrycka sig nägot oklart - ibland tvetydigt. Efter några sidor återkommer dock samma resonemang i nägra klara och välformulerade meningar.
Man fär ta sig god tid för att följa Barretts
resonemang. Att försöka skriva recensiemen efter de löpande kapitlen övergav jag därför ganska snart. Men samtidigt ger utfallet av genomoch inläsningen mycket värdefullt tankegods
som kan generera nya analysinriktningar. Barretts presentation inom »social archaeology» visar att det nu pägär en förändring av den teoretiska arkeologins forskningsfront. Det skall bli
mycket intressant att följa denna utveckling.
Lars Larsson
Arkeologiska institutionen
Sandgatan I
223 50 Lund

Istvän Böna, Das Hunnenreich. Vom Hunnenslurm
im Jahr 376 bis zum Tod Attilas: Geschichte, Kultur
und Arch/iologie der Hunnen. 294 sider med 120
illustrationer og 16 farvetavler. Vedlagt kort.
Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1991. Pris:
DM 69.
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Denne bog må hilses velkommen af enhver med
interesse for den tidlige europiske midddalder. Hunnerne er det asiatiske rytterfolk, som
fra slutningen af 300-tallet og indtil Attilas ci0(l
i 453 er afg0rende fcir det komplicerede historiske forlöb i store dele af Central- og Vesteuropa.
Vores viden om dem er ret begrnset, og uden
det historiske kildemateriale ville det vaere naesten intet. De sparsomme arkologiske fund ligger hovedsagdig i Ungarn og videre mod 0st, i
Kaukasus og ind på de centralasiatiske stepper dvs. vanskdigt tilgaengelige for vestlige arkaeologer. Den af Joachim Werner i 1956 publicerede
oversigt Beiträge zur Arcbäologie des Attila-Reicbes
har indtil nu vaeret den mest komplette oversigt
över et kompliceret arkaeologisk kildekompleks.
Bönas bog er andet og mere end det. Det er
en samlet fremstilling af »Hunncrriget«, baseret
på bäde historiske og arkaeologiske kilder. Förmålet har vaeret at bringe disse to kildegrupper i
kontakt med hinanden. og med sin store viden
er Böna i stånd til at strukturere sin tekst, sä
den indkredser og beskriver dette komplicerede arkaeologiske kildekompleks og saetter det i
relation til de skriftlige kilders beretninger. Det
er ikke en bog, der praesenterer laeseren for nye
overraskende tolkninger og dristige hypoteser
eller tager fat pä de komplicerede etniske forhold i Mellemeuropa i 5. århundrede og den
hertil forbundne matcrielle kullur. Det er en
solid oversigt, som pä en klar, letlaeselig og underholdende made fremstiller den traditionelle
historie, og som er ledsaget afet vaeld af illustrationer, der gengiver genstande, som saedvanligvis tilskrives hunnerne, men som ofte ligger i
blandingsomrädet til gotisk, gepidisk osv. Man
må glaede sig över, at de mange pragtfulde
fund, som indtil nu har vaeret gengivet pä sl0rede sort-hvide fotos, omsider kommer til deres
ret pä lärvetavlerne. Alle illustrationer er nye,
hvad enten det er de mange fotos eller de
mange tegninger. T o store kort hjaelper den,
hvis geografiske kunnen ikke raekker til at
placere de enkelte fundsteder korrekt i 0steuropa og Kaukasus-omrädet.
Bogen er såkaldt populaer, hvilket er ensbetydende med, at den mangler kilde- og litteraturhenvisninger i hovedteksten og - i delte tilaellde
- ogsä et register. Det kan aergre, for bogen
kunne vaere blevet det indiskutable standard-
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vaerk for lägfolk. Alligevel er det en meget
vigtig bog ftir enhver med faglig interesse i hunnerne. De manglende literaturhenvisninger
kompenseres med en saerdeles omfattende litteraturgennemgang (18 sider) og et 60 sider långt
tillaeg, der redeg0r ftir samtlige de på illustrationcmc gengivne genstande og fundkomplekser. Her angives fimdomstaendigheder, andre
genstande i förbindelse med fundet, litteratur
(til tider gengives endnu upublicerede fund)
osv. Illustrationernes maengde taget i betragtning havde del vaeret mere overskueligt med en
förtfobende nummerering og ikke, som det nu
er tilfäeldet, med en sindrig opdeling i 75 afbildninger og 117 tavler hvoraf de 31 med saermnnmering findes som färvetavler. Og så er de lorclelt med rund händ över hele bogen.
Disse indvendinger er imidlertid underordnede, sammenholdt med det faktum, at fund Ira
Sovjet, fra Rumaenien, Bulgarien, Ungarn og
andre östeuropaeiske lande er fremstilles samlet
og tilgaengelige på et vesteuropaeisk sprog. Dermed har Böna med sin bog äbnet en skatkiste,
som vestlige kolleger får lov at 0se af.
Lotte Hedeager
Arkeologiska Institutionen
Sandgatan 1
223 50 Lund

Michel Kazanski, Les Golhs (l"-Vll e siécles up.
J.-C.). Collection des Hesperides. Editions Errance. Paris 1991. 148 pp. ISBN 2-87772-062.
Michel Kazanski, now at the CNRS in France,
was formerly at the archaeological Institute of
the USSR Academy of Sciences. In his bibliography, containing some 170 works, about one
fourth are written in Russian or Polish. This in
itself makes this book a very welcome addition,
for most Westerners, to the literature on the
ancient Goths.
Kazanski is a professional archaeologist. In
tbis book, aimed at the general reader, archaeology naturally takes pride of place, though the
evidence provided by ancient historians is not
neglected. But Kazanski is well aware thal tlie
two kinds ol sources do not always mix easily.
Fornvännen 90(1995)
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He also has some wise warnings against letting
present-day political concerns influence our interpretation of the evidence, whether archaeological or historical. The treatment of the Gothic' question is of course one of the paramount
instances of such dangerous trends, with Scandinavian and German scholars tending to daim
the Goths for themselves, while Russian scholars, especially during the Stalin era, have
sinned (or were ceimpelled to sin, it seems,
against their own better judgment) in the opposite direction. To judge from Kazanskfs beiok,
that kind of abuse of science is now fiirtunately
a thing of the past.
In bare outline, Kazanskfs view of the history of the Goths is as follows. They first emerge
in history in the first two centuries of our era, in
the region roughly east of the lower Vistula.
Here they can be identified archaeologically
with what Polish scholars call the Widbark
culture, in which certain connections with
Seandinavia can be discerned. During the following centuries the Widbark culture expanded
south-eastwards, and eventually formed an important—though not dominant—part of the
Chernyakov culture, which established itself in
the area north-east of the Black Sea, in what is
now soulheast Poland, Rumania, and the
Ukraine (induding the Crimea). That culture
Qourished between the 3rd and Sth centuries
CE.
Kazanski emphasizes that the Chernyakov
culture is archaeologically a composite one, but
fairly homogeneous. This is consistent with the
historical evidence, which indicates that many
different peoples—Germanic, Slavic, Iranian,
I brädan, Dacian—were united, eventually under Gothic leadership. The arrival of the Fluns
at the end of the fourth century changed the
scene radically. T h e Huns took över the military and political leadership. Many of the Visigoths sought refuge in the Empire, south of the
Danube, while other Goths, chief among the
Ostrogoths, allied themselves with the Huns.
T h e upheavals caused by the Flunnic invasion, Kazanski holds, put an end to what bad
hilherto been a Gothic nation, embracing both
an aristocratic leadership and a peasant majority. What now emerged was a number of Gothic
groups, essentially armies, organized groups of
Fornvännen 90(1995)

warriors (p. 66). It was in the form of an army,
essentially of mercenaries, that the Visigoths
first invaded Italy, then established themselves
in south-western France, and eventually in
Spain. In the same way the Ostrogoths under
I beoderic left the Balkan area and established
themselves in Italy, with other Gothic groups
sometimes as allies, sometimes as enemies joining the Romans.
Kazanski gives us a rich archaeological documentation of these devdopments, something
which is especially welcome för the historically
less well-known Gothic groups from the Crimea
and the north eastern Black Sea coast, Naturally Kazanski also discusses the fundamental
problems of combining archaeological and historical evidence. For instance, when considering the possible Scandinavian origin of the
Goths, he is careful to point out thal the Scandinavian elements in the Widbark culture are
only a small part of the whole complex. Ihis
indicates that, if there was an influx of Scandinavians in the first centuiy CE, it was probably
mnnerically rather small. Kazanski suggests
that it may have been limited to a royal family
with its retainers. This is in line with ideas put
forward in 1961 by Reinhard Wenskus, whose
name, somewhat surprisingly, is not mentioned
in lhe bibliography.
Kazanskfs book is excellent both fiir its summary of the present state of the art in Gothic
archaeology, and also for its balanced discussion of important questions of Gothic history. 1
have, however, some reservations on the presentation of the material. T h e complete absence
of lootnotes would seem to indicate that tlie
book is meant for the general reader rather than
för a specialist, scholarly audience. But the general reader will risk getting löst in the mäss of
del.iii offered in the descriptive sections. This
preiblem is aggravated by the lack of an index,
and also, by the lack of coordination between
the text and the illustrations. 1 have not found a
single explicit reference in the text to any individual picture—well över a hundred objects are
shown. Witheiut defmite relérences, the reader
finds it difficult to follow the descriptions, and
lo match them with the pictures.
Nor is it easy for the non-specialist, without
clearly indicated pictures, to make sense of
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cryptic descriptions like: type "Kosino" . . . type
"Sakrau" . . . type "Kovalk" . . . type "Högom"
(p. 52). The bewildering profusion of names
makes it extremely difficult för the interested
reader to attempt to draw his own conclusions
from the material presented. This, by the way,
is a problem which I think archaeologists in
general should try barder lo solve.
Kazanski is healthily skeptical about attempts to identify historical "peoples" and
archaeological "cultures". I find, however, that
he still tends to take the ancient historians a bit
too seriously. After all, most of them had no first
band experience of the "peoples" they named,
and they certainly did not often manage to
distinguish between "peoples" and bands of
warriors. Moreover, they tended to continue
passing on information that was sometimes
hundreds of years out of date: Ptolemy is an
excellent example, and should be read critically
by anybocly writing about these matters.
After suggesting that the Scandinavian contribulion to the Wielbarck culture might be just
a royal family, Kazanski speculates that Jordanes' talk of the Gepids following the lirst
Goths to Poland might reflect the wide spread
of the archaeological parallels between Poland
and Seandinavia. To be sure, we have many
references to Gepids in the literature, but only
after the Sth century. At that time they always
seem to be just the kind of warrior formation
that Kazanski thinks all the Gothic groups were
at that time. We may in fact reasonably ask
whether they ever were anything else. I suspect
that lhe same may hold for quite a number of
the literally hundreds of Germanic "tribes"
mentioned by classical and early medieval historians in the lirst millennium of our era. The
Eruli are another case in point.
In summary, this is a valuable book, and
Kazanski is a knowledgeable guide through a
difficult terrain. I hope that we shall soon get a
second edition, in which an index, and better
coordination between text and pictures, will
make the reader's task even more rewarding.
Alvar Ellegård
Göteborgs universitet
Engelska Institutionen
411 24 Göteborg
8-955036
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Karl-Heinz Willroth, Untersuchungen zur Besiedlungsgeschichte dei' Imuischaften Ängeln und Schwansen von der älteren Bronzezeit Iris zum friihen Mittelalter. Fine Studie zur Chronologie, Chorologie und Siedlungskunde. Oflä-Biicher. Neue Folge 72. Siedlungsarchäologische Untersuchungen in Ängeln und Schwansen Band 1. Herausgegeben
von Alfred Haflner und Michael Miiller-Wille.
Neumunster 1992. 679 s. ISBN 3-529-01172X.
DM 270.
Karl-Heinz Willroths habilitadonsskrift Untersuchungen zur Besiedlungsgeschichte der Ijmdschaften
Ängeln und Schwansen von der älteren Brcmzezeil bis
zum friihen Mittelalter är ett led i den forskning
som under mänga år bedrivits för att klarlägga
den bebyggelsehistoriska utvecklingen i Ängeln
och Schwansen, ett område beläget i den
nordvästra delen av Schleswig-Holstein och förhållandevis väl avgränsat genom vatten på tre sidor. Denna forskning hiir samman med det
forskningsprojekt som sedan 1983 under Michael Miiller-Willes ledning bedrivits vid Institut liir
Ur- und Friihgeschichte der Christian-Albrechts-Universität i Kiel odi som sammanfattas
under beteckningen »Friihgeschichtliche und
mittelalterliche Besiedlung von Ängeln und
Schwansen». Denna intensiv-undersökning omlättar stora utgrävningar av boplatser från romersk järnålder, vikingatid och medeltid odi har
Kosd som ett centralt område. Den i Willroths
arbete presenterade förteckningen (iver publikationer som projektet avkastat imponerar, inte
minst den rikhaltiga listan över Miiller-Willes arbeten över bebyggelseproblem, men också med
utblickar över handel och importvaror.
Området har länge fascinerat forskarna inte
minst på grund av det historiska skeende med
utvandring till England som man velat spåra i
den varierade intensiteten i bebyggelsen. Till
detta omräde knöts också Herbert Jankuhns
forskning med målsättningen att nyorientera
bebyggelsearkeologien bl. a. genom tvärvetenskapliga satsningar och med systematiska frågeställningar. Miiller-Willes forskningsprojekt är
etl av mänga som inspirerats av Jankuhn och
som fått olika detaljutformningar.
En väl utformad kartbild ger information inte
bara om centralomrädet med bl. a. Kosd men
ger även en sammanställning av andra betydelFornvännen 90 (1995)
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sefulla projekt i närheten. De flesta bygger pä
ingående naturvetenskapliga analyser fiir en
värdering av bebyggelsens beroende av jordmän och andra naturförhållanden. Detta gäller
inte minst Miiller-Willes projekt.
Boken är en mastodont som man inte läser
frän pärm till pärm för sitt nöjes skull men ele-n är
en innehållsrik och grundlig uppslagsbok till stor
nytta för forskningen. Talrika sammanfallande
avsnitt underlättar läsningen. En forskiiingsliistorisk genomgång och en presentation av de naturliga iörutsättmiigama för bebyggelsen fyller högt
ställda krav pä orientering fiir läsaren.
Samspelet mellan miljö exh bebyggelse
präglar genomgången av de olika bebyggelseperiodema från bronsålder till tidig medeltid.
Materialpresentationen är detaljerad och väl
belyst med scheman, diagram och avbildningar
av material. Listor över fynd och litteratur,
kartor och planscher upptar inte mindre än 200
sidor eller nästan en tredjedel av det omfångsrika arbetet. Och detta är bara fiirsta bandet i
den särskilda serie i »Offa-Biicher» som fått
namnet »Siedlungsarchäologische
Untersuchungen in Ängeln und Schwansen-.
Helhetsbilden bekräftar även med källkritisk
blick antagandet att bebyggelsen är beroende
av jordmån och andra naturförhållanden. Från
bronsålder till romersk järnålder var bebvggelsen kontinuerlig utan stiirre variationer men
frän och med sen romersk järnälder och under
folkvandringstid k.m man konstatera en i materialbilden avsatt minskning i bebyggelseintensiteten. Även efter en kritisk granskning av förhållandena kvarstår bilden av nedgång i bebyggelsen under 400-700-talen. Författaren finner i
detta belägg för den diskuterade ulv andi ingen
av stora befolkningsgrupper frän området till
England, vilken också speglas i litterära uppgifter. Boken är utöver materialpresentation och
bearbetning av källmaterialet ett tungt vägande
inlägg i diskussionen om en folkförflyttning.
Med sin grundlighet och mångsidighet ger den
samtidigt anvisningar om vilka krav man mäste
ställa pä bebyggelsearkeologisk forskning.
Berta Stjernquist
.Arkeologiska institutionen
Kraftstorg 1
223 50 Lund
Fornvännen W (1995)

Waldemar Falck, I isby Stadsmur. Fn kulturhistorisk vandring. .Slockholm 1994.
Förste antikvarien, fil. dr Waldemar Falck har
1994 publicerat en skrift om Visby stadsmur,
utgiven av Riksantikvarieämbetet. Tillägget
»En kulturhistorisk vandring» karaktäriserar
den som en populär handledning for alla som
vill skaffa sig grundläggande kunskap om denna i Norden enda kvarstående medeltida stadsmur. Enligt litteraturförteckningen bar skriften
(lock en föregångare frän 1991 kallad »En vandring runt Visby ringmur». 1994 års skrift
saknar det behändiga fickformat som serien
Fornminnesplatser är känd för.
Det måste framhållas att det sakligt grundläggande arbetet för varje skildring av stadsmuren är E. Eckhoffs och O. Janses stora verk om
stadsmuren. Det föreligger i två delar, en textdel av [anse på 326 foliosidor och en mapp av
Eckhoff med 90 stora plansdier, båda utgivna
av Vitterhetsakademien 1922-1936. Nägra korrigeringar har senare gjorts av O. Janse.
Visby stadsmur består av två olika mursi täckningar, en äldre Sjömuren, och en yngre
Landmuren. Landmuren har en äldre lägre del
och en senare och högre päbyggd del. Falck
börjar sin fotvandring vid Lilla Strandporten i
Sjömuren och fortsätter mot norr. Därvid stöter
han först på en dubbelport, som liksom Lilla
Strandpeirten förbinder den gamla hamnen med
det innanför belägna torget vilket först med
1300-talet kan ha kallats Rolandstorget. Nästa
port heter Fiskareporten, men den är frän slutet
av medeltiden. Därvid är Falck framme vid del
s. k. Kruttornet. Det är äldst av alla murtornen
och hittills daterat till mitten av 1100-talet men
nu daterat med hjälp av dendrokronologi lill
liden efter 1151. Det är byggt till försvar för den
gamla hamnen och bebyggelsen ovanför den.
Sjömuren är emellertid till sin sträckning
problematisk. )ungfrutornet och Kames (Silverbäitan) hävdas av Janse ha kommit till först på
1400-talet. Falck daterade är 1969 själv Sjömuren till mitten av 1200-talet pä grund av keramikfynd under denna mur. Nu daterar han
Sjömuren till »början av 1200-talet». Vad som
hänt med keramiken förbigår han med tystnad.
En sak synes möjlig att konstatera, nämligen
att Sjömuren i början pä 1200-talet inte kan ha
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sträckt sig längre än till Sprundflaskan eller den
öppning i muren strax non om Sprundflaskan,
vilken Falck saknar förklaring till. Det kan vara
en bräsch, etl raserat murparti eller rester efter
ett torn (s. 29). Vid grävningar i kv. Säcken
fann man emellertid en 30 in lång mur av samma art som Sjömuren. Den sträckte sig bakom
kyrkorna S:t Clemens och S:t Olof snett emol
Sjömuren, med vilken den kan ha haft förbindelse, t.ex. i den nämnda öppningen. Det kan
röra sig om en försvarslinje i början av 1200l.ilei för bebyggelsen ovanför den gamla hamnen, som förlorat sin betydelse, när Landmurens nordmur byggdes med en murvinge ned
till Strandkanten.
Med 1400-talet har Sjömuren byggts ut i hela
sin sträckning t. o. m. hörntornet Kames. Detta
namn sv nes mig inle ba med »comes» att giira
ulan snarare med ordet ••(annis» - munkavlen,
dvs. tornet som knöt samman Sjömuren med
Landmuren. »Silverhättan» är troligen en senare folklig benämning, som tränger undan del
latinska namnet.
Landmuren startade med ovan nämnda
murvinge ned till strandkanten, som stängde
framkomsten till Sprundflaskan och Kruttornet, vilket torde ha skett lörst på 1270-talet.
Den byggdes i form av en äldre mur med Norelei-, Osler- och Söderportarna, som antagligen
stod färdig 1288 vid konflikten med bondemenigheten. Efter uppgörelsen 1288 har muren
förhöjts väsentligt och försetts med mark- och
sadeltorn. Det är dessa murpartiers tillkomst,
som är särskilt värdefulla i Falcks behandling
av stadsmuren. De beskrivs utförligt, är välunderbyggda och försedda med alla former av
förändringar in pä 1900-talet Genomgående
anknytes murbyggandet lill kartbilder, där
mark-, port- och sadeltorn genom siffror infogas
i den berättande texten på ett pedagogiskt sätt.
Landmuren sträcker sig fram till och med
Visborgslottet. Den som ruin kvarstående s. k.
Frustugan har byggts vid sidan av Segeltornet i
Landmuren. Därvid revs Sjömuren till en del
och ersattes med en mur, seim nn bäst kan
iakttagas i Korsgalan.
Återstoden av den södra delen av Sjömuren
döljer sig under husgrunder och i husväggar
fram till Lilla Strandporten, där fotvandringen
avslutas. Den gamla hamnen försvinner sedan
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genom landhöjning och utfyllnad i samband
med slottshamnens tillkomst på 1400-talet.
Nägra uttalanden av författaren beir beröras.
Falck ställer sig närmast avvisande till alt den
s. k. Liibeckerbräschen skulle vara platsen för
lybeckarnas antall på Visby 1525. I stället skall
det röra sig om ett murras, orsakat av att muren viel bräschen vilat pä lager av lera. Han
påpekar dock att ett 50-tal armborstpilar hittats
i trädgärden innanför bräschen, vilket han menar vittnar om en strid. Raset daterar han inte,
vilket däremot G. Svahnström gör. Den senare
utesluter namnets anknytning lill 1525, ty raset
har »i verkligheten inträffat fiirst omkring
1700».
Nu är det så att Visbv stormats endast en
gäng, nämligen 1525. Stormningen är belagd
genom säkra samtida uppgifter. Den 22 maj
underrättade de tyska befälhavarna Danzig om
att de »stormat Visby». Vid en hansedag i Lybeck i förra delen av juni sade den lybske borgmästaren Thomas von Wickede att I.vbeck genom stormning tagit Visbv. Från samma hansedag skrev den danske kanslern von Utenhof
att Lybeck genom stormning erövrat och
plundrat Visbv. Den sista anteckningen i Franciskanernas diarium bei eir också stormningen
1525.
.Ar 1361 inträffade ingen stormning av staden. Borgarna friköpte sig nämligen efter böndernas nederlag på Korsbetningen. När den
danska flottan 1696 erövrade Visby, fick den fri
passage in i staden, varpå befälhavaren pä Visborg efter en kort beskjutning kapitulerade.
Den enda stormningen av Visby måste ha
lämnat påtagliga och långvariga minnen. Den
ledde ocksä till ett flerårigt lybskt innehav av
staden. Lämpligaste platsen fcir att överrumpla
staden har säkerligen varit Nordmuren ovanför
Kamestornet. Därom vittnar den lybska frami vckningen från norr mot Visborg. Nägon annan bräsch frän 1500-talet finns inte. Har
grundläggningen pä lera förorsakat någon
bräsch före 1525, vilket väl Falck tänker sig,
kunde den ju utnyttjas 1525,
Falck räknar vidare med att bondehären
1288 kan ha skadat muren (s. 7). Sä kan inte
vara fallet. Den kom säkerligen inte längre än
till vallgravarna. Det dubbelsidiga stadssamhället kan inte dateras till år 1260 (s. 7). Det
Fornvännen 90(1995)
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existerade 1268 och har tydligen kommit till
någon gång under 1260-talet. Visbysamhällets
politiska ställning efter 1361 har skiftat.
Omkring 1400 skall den ställning Visby fick
genom uppgörelsen 1288 ha ändrats. Det är
oklart vad Falck åsyftar därmed (s. 8 sp. 1).
Tyska orden innehade ön 1398-1408. Ortlen
hade dä berövat Kalmarunionens skapare,
drottning Margareta, ön. Ar 1408 övertog Erik
av Pommern iin som iinionskonung. Sedan han
förlorat sin krona, överlämnade han Gotland
till danske konungen. Tvister om Gotland förekom periodvis mellan Sverige och Danmark och
Sverige gjorde tvä misslyckade försök att återerövra ön. Dock avstod Sverige inte Gotland
förrän 1570.
När jag i Fornvännen 1985 visade att Visby rådet 1317 höll sina sammanträden i Vinhuset,
läg det nära till hands att avskaffa namnet Vinhuset. Det byggdes dock med anknytning till
hamnen, vinimporten och dess omhänderhavande. Namnet möter pä 1480-talet, på
Braun-Hogenbergs Visbyplansch och ännu
1633 enligt Strelow. Ett Visbyrädhus ersatte
Vinhuset först 1413 pä Stor Torget. Sannolikt
påbyggdes Vinhuset under senare hälften av
1260-talet eller förra hälften av 1270-talet med
en våning i vilken rådssalen inrymdes. Falck avskaffar namnet utan hänvisning eller motivering.
Hugo Yrwing
Östra Vallgatan 39
223 61 Lund

Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2, Småland och
Öland. Volym 216 av Sveriges Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium. Stockholm 1993. ISBN
91-7192-821-9.
Kyrkiil/yggnader 1760-1860. Del 3, Övre Norrland.
Finland 1760-1809. Volym 217 av Sveriges
Kyrkor, Konsthistoriskt inventarium. Stockholm 1993. ISBN 91-7192-886-3.
Projektet Sveriges Kyrkeir, som startades 1912,
övertogs 1975 av Riksantikvarieämbetet. Detta
öppnade möjligheter för nya utgivningsprinciFornvännen 90(1995)

per. Vid sidan av de enskilda kyrkobeskrivningama gick man in ftir att publicera stiirre
översikter (iver bestämda kyrkotyper, och början gjordes med en bok om Sveriges medeltida
träkyrkor. I samarbete med konstvetenskapliga
institutionen vid Stockholms universitet startades 1984 projektet Nyklassidsmens kyrkor, som
sedermera döptes orn till Kyrkobyggnader
1760-1860. Den tidsmässiga avgränsningen bestämdes dels av 1759 års förordning om Överintendentsämbetets rätt att granska och godkänna kyrkoritningar, dels av det faktum, att nya
former och stildrag började giira sig gällande i
kyrkorna kring 1860. Inom ramen för detta
projekt planeras sju volymer, som tillsammans
skall täcka hela landet och innehålla korta beskrivningar av ungefär 800 kyrkor. Det stora
antalet beror på att Sveriges befolkning fördubblas under de hundra åren, frän 2 till 4
miljoner invånare.
I det fiirsta bandet, som utkom 1989, presenterades 43 kyrkor i Skåne och 14 i Blekinge
(SvK vol. 210, recenserad i Fornvännen 87/1992).
Är 1993 utkom delarna 2 och 3. I den förra
behandlas kyrkorna i Småland (125 + 38 ombyggda) och på Oland (20+10 ombyggda). I
den senare förtecknas kyrkorna i Övre Norrland (27 bevarade, 5 återuppförda och 24 försvunna).
Precis som i den första delen lär man den
Största behållningen av de inledande kapitlen
med översikter och synteser. Om kyrkorna i
Småland skriver Marian Ullen (bokens huvudredaktör). Stig Tornehed, Evald Gustafsson,
som tyvärr inte hann se sin artikel om Växjö
domkyrka i tryck, och Ingrid Sjöström. Med
smärre bidrag medverkar dessutom Yvonne
Ehlers och Birgitta Sandström. Ölands kyrkor
behandlas givetvis av Ragnhild Boström, den
främsta kännaren av ämnet, och hon kompletteras av Ingrid Sjöström. Den digra katalogen
på 272 sidor är uppgjord av Monica Ebeling,
Ingrid Sjöström och Marian Ullen.
Volymen om kyrkorna i Övre Norrland har i
huvudsak författats av Barbro Flodin, med biträde av Axel Unnerbäck och Ingrid Sjöström.
Denna del innehåller dessutom, helt motiverat,
tvä kapitel om kyrkobyggandet i Finland under
de sista fem decennierna av Finlands svenska
tid, 1760-1809, författade av Marja Terttu
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Knåpas (Helsingfors) och Barbro Fcdling. Under den tid dä vattnen förenade var förbindelserna täta mellan Västerbotten och Österbotten, och sålunda var t. ex. en av de flitigaste och
främsta finländska kyrkobyggarna, Jacob Rijf,
samtidigt länsbyggmästare i Västerbotten. Kyrkobyggena i Finland skedde dessutom pä de
villkor, som dikterades av Överintendentsämbetet i Stockholm.
När nu tre av de sju delarna löreligger i
tryck, börjar man inse det viktiga i att projekt
av denna typ genomförs. Periodens tidigare
kyrkor har visserligen redan länge varit välkända - de ritades av arkitekter sådana som Carl
Hårleman, Olof Tempelman, C. F. Adelcrantz.
och Gustaf af Sillen - men man har vetat myckel litet om den stora mängd av kyrkor, som
tillkom i dessas efterföljd, och ofta kollektivt har
omnämnts med den nedsättande benämningen
»Tegnérlador». Redan nu ser man, att det existerade betydande regionala skillnader - redan i
del 1 mötte man C. G. Brunius" medeltidsromantiska kyrkor i Skäne - saml all del bland
den tämligen anonyma massan av stora vitkalkade predikorum linns många kyrkor med höga
konstnärliga kvaliteter. I de volymer som nu
har publicerats finner man t. ex. slora variationer i de norrländska och finländska kyrkorna,
som undantagsvis ibland kunde byggas av trä,
utgående från allmogebyggmästarnas gamla
traditioner. 1 de talrika finländska korskyrkorna, som troligen i sista hand återgick pä S:ia
Katarina kyrka i Stockholm, ser man hur en
seglivad tradition kunde överleva under en tid,
då Öveiiniendcnisäniliett-I i stöd av kungliga
förordningar försökte likrikta kyrkobyggandet i
fråga om bäde form och stil.
Mycket välkommen är därtill den insiktsfulla
presentationen och analysen av de s. k. Tegnérladorna, som biltills hat varit tämligen nonchalerade av den konsthistoriska forskningen och
olia direkt förtalade inom de kyrkliga kretsarna.
Det är klan atl man utgående frän dagens värderingar kan klandra Tegnér fcir att han som
biskop beordrade rivning av ett antal medeltida
kyrkor, men man förstår hans åtgärder om man
ser dem i deras tidsmässiga sammanhang.
Dessutom beir man komma ihåg, all den av ljus
odi rymd fyllda kyrkotypen utformades redan
under 1700-talets senare hälft: enbart i Växiö
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stift byggdes 27 nya salkyrkor innan Tegnér
tillträdde som biskop 1824. Liknande kyrkor
uppfördes (x:ksä i andra delar av landet. Tegnérs namn knöts till kyrkotypen framför allt
därför att han som person var stridbar och
dominerande och en av tidens ledande intellektuella.
Esaias Tegnér framställde sig dessutom gärna själv som den stora kyrkobyggaren, och av
stämmoprotokoll och tal kan man se hur han
lidelsefullt engagerade sig för att förverkliga de
nya templen och hur des.sa integrerades i både
hans egen idévärld och hans litterära verksamhet. Den medeltida kyrkan var »en tung, barbarisk byggnad; mörkret kikar igenom tränga
fönstergluggar ut». Träkyrkorna var »bolälliga
brädskjul». Mot detta ställde han det nya kyrkorummet: »Under det höga valvet lyfter sig
själen glad och fri emol sitt ursprung, och himmelens ljus blickar vänligt in genom de rymliga
fönstren.»
Under Tegnérs tid som biskop tillkom ell
femtiotal nya kyrkor inom stiftet; en del av dem
hade dock planerats redan innan han tillträdde.
Verksamheten fortsatte i samma takt under
efterträdaren C. I. Hemlin, som under en tioårsperiod fick vara med om att inviga 22 kyrkor
och planera 26. När han 1859 höll ett minnestal
över sin företrädare, Tegnér, konstaterade han,
att »uti intet stift byggas sä mänga nya och sä
prydliga Kyrkor som i Wexiö si ill .
Småningom mattades takten dock av, och
nya idéer började slå rot. Vid prästmötet i
Växjö 1867 framförde Ileurlins efterträdare
H. Ci. Hultman följande tänkvärda ord: »Pä
några ställen låter man den gamla kyrkan (parstå orörd, sedan en ny blifvit på annan plan
uppförd. Jag bar uppmuntrat dertill, helst det
gamla templet räknar hög ålder, och gör mig
viss om atl dervid finna stöd af mina embetsbröclc-i. Pieteten bjuder att afhälla den simpla
egennyttans vanhelgande hand från de rum,
der fäder och förfäder söki frälsning odi frid.
De gamla Kyrkobyggnaderna äro dessutom i
konsthistoriskt afseende mången gång al intresse.»
Den utförliga beskrivningen och analysen av
de- många salkyrkorna i Småland och på Öland
fyller även en rent praktisk funktion; del blir
nu lättare att bedöma de enskilda kyrkornas
Fornvännen 90(1995)
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värde i ett vidare kultur- och konsthistoriskt
sammanhang. Hittills har man vid ombyggnader och reparationer tillätit mycket sådant som
inte skulle kunna tänkas i kyrkor från en äldre
tid. Bäde arkitekter eich präster har känt sig
oförhindrade att experimentera och förändra.
Även i denna recension vill jag därför citera
.Axel Unnerbäck, som är välbekant med denna
kyrkotyp: »Respekten för kulturarvet måste
också omfatta de nyklassiska predikoky rkorna.
Ännu finns det välbevarade kyrkor av stort
konstnärligt värde - dem mäste vi vara rädda
om. Men det finns också en stor mängd kyrkor
som visserligen är förvanskade, men där de
ursprungliga kvaliteterna ligger som en slumrande tillgång atl återuppväcka - en stor och
stimulerande uppgift för Svenska kyrkan, för
restameringsarkilekterna och (ör kulturminnesvården.»

avspelgas i den av .Anita Larsson utarbetade,
mäktiga bibliografin 1919-1993.
Festskriften består av 14 artiklar, var och en
försedd med sammanfattning på engelska.
Uppsatserna berör i flera fall Gösta Berg seim
person. Brodern Erik Berg beskriver sålunda
hur Gösta Berg med traditioner frän fädernesläkten i Dalsland, började livligt intressera sig,
nästan redan som barn, för folkkultur. Som
gymnasist recenserade han kulturhistoriska arbeten i elen närkingska lokalpressen. Han samlade också föremål till sitt privatmuseum. Under 75 är var han prenumerant pä Rig. möjligen
nägot att notera ftir Guiness Book of Records.
(iöran Rosanders artikel »Hemprovinserna»
behandlar Dalarnas betydelse för Gösta Berg,
särskilt accentuerat genom hans gifte med Gunnel Hazelius, vars fäderneärvda egendom i
Ullvi by, Leksand, blev familjens ständiga
sommarviste.
CariJacob Gardberg
Festskriftens ojämförligt tyngsta bidrag är
Museiverket
Nils-Arvid Bringéus »Gösta Berg som etnolog
FIN-00101 Helsingfors eich kulturhistoriker». Här skildras ingående
hans utveckling som forskare och museiman.
Av särskilt intresse är analysen av hans metod
och teoretiska betraktelse av sina ämnesområden. Kersti Holmqvist framställer Berg som
När livet var som bäst. . . En bok lill minnet av Gösta
Berg. Red. av Nils-Aivid Bringéus och Hans chef lör Nordiska museet och uppehåller sig
utförligt vid den av svåra ekonomiska förhållanMedelius. Stockholm, Nordiska museet 1993.
den betingade skilsmässan mellan museet och
238 s. 111. ISBN 91-7108-345-6.
Skansen.
Dä Gösta Berg den 31 juli 1983 fyllde 80 är,
Eva Nordenson, å sin sida, behandlar Bergs
överlämnades till honom av Kungl. Patriotiska
jämförelsevis korta tid som föreståndare fiir
sällskapet, där Berg var ordförande, en ftir til —
1 Skansen, en tid pä 1960-talet dä pendeln svängfallet präglad medalj, utförd av medaljgravören
de ät vänster med ungdomsrevolt txh förakt ftir
Léo Holmgren. Den skulle i fortsättningen
antikvaria. Han införde dä flera nyheter till
sparsamt tilldelas forskare inom Gösta Bergs Skansen fastän han egentligen inte var någon
intresseområden: nordisk etnologi och nord- vän av samlingar av hus som tagits från sin
europeisk arkeologi, men även, som skett, inom
rikliga miljö.
angränsande vetenskaper.
Gösta Berg var både känd exh berömd ftir sin
Inför Gösta Bergs 90-ärsdag planerades en
enorma excerptsamling, beskriven av dottern
festskrift. Han avled den 12 mars 1993 och Ann-Sofi Topdius. Det rör sig här om ca 50 000
boken blev istället en minnesskrift, rätt täckan- excerpler i 150 kapslar, frukten av hans intende ifråga om föremålets liv, gärning och veten- siva litteraturstudium. Med rätta sades om
skap.
Berg att ban var en mänsklig kulturhistorisk
Gösta Berg var en märklig gestalt inom det databank. Åtskilligt av detta material kom till
svenska museiväsendet. Han spände sitt kon- användning i Bergs inånga artiklar. Efter upptaktnät (iver hela världen, även om Nordens ordnande) och pä plats i Nordiska museet kommer samlingen att vara en i hög grad värdefull
och Europas i (ivrigt kulturer utgjorde hans
särskilda källflöden. Hans forskningsinsatser bibliografisk källa.
Fornvännen 90(1995)
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Kunskap om födoämnen förmedlades i
mänga studier av Berg, själv matglad, och med
den grundade åsikten att vällagad mat är en
viktig del av umgängeslivet. Ingen har som
Gösta Berg utrett maträtternas historia, inte
bara ingredienserna i den furstliga taffcln, utan
också mera vardagliga ting som sill, torsdagsärtor, lutfisk och pepparkakor. Kräfträtter stod
hans hjärta särskilt nära. »Mattorskaren» av
Renée Valeri behandlar ämnet.
Berg publicerade sina rön helst som korta
artiklar. Hans bokproduktion är sparsam. Den
koncentrerar sig till hans doktorsavhandling, en
biografi om Artur Hazelius, det populärvetenskapliga arbetet Svensk bondekultur, som ban gav
ut 1934 tillsammans med Sigfrid Svensson samt
monografin om Mästermyrsfyndet som han tillsammans med Greta Arwidsson utgav år 1983.
Orvar Leifgren analyserar författarens syn på
sitt ämne, mestadels i förhållande till Sigurd
Erixons »systematiserings- och karteringsiver» i
motsats till en mer essayistisk framställningsform.
I sitt bidrag »Gösta Berg och det nordliga
rummet» framhåller Phebe Fjellström hur Berg
nyanserar bilden av folkkulturen i Norrland,
som tidigare ansetts ganska enhetlig. Genom
sina Norrlandsstudier fördjupade han eickså vär
kunskap om gamla former av jakt eich skidåkning. Elisabeth Stavenow-Hidemark bidrar
med tvä uppsatser: den ena ger en analys av
Gösta Bergs forskningsmetod, illustrerad genom hans studie gällande bärstolstraliken i
Stockholm - en kombination av samtida bilder
exh texter säsom reglementen och förordningar.
Den andra artikeln behandlar Gösta Bergs
maka, Gunnel Hazelius-Berg, sondotter till Artur Hazelius. Det är en fin skildring av en
yrkeskvinna, hängiven sin forskning, talangfull
som föredragshållare, generös och pedagogisk i
utbildningen av yngre medarbetare i Nordiska
museet. Janken Myrdal, agrarhistoriker, behandlar (.iista Bergs uppsats »Fålla och kvia» i
förhållande till den primitiva boskapsskötselns
historia. Myrdal framhåller här författarens intensiva och mödosamma forskning pä detta viktiga fält, särskilt inom fårskötseln, där den flyttbar.! fällan tillförde hela åkern gödsel.
Gösta Berg skrev ungefär 300 recensioner,
mestadels i Rig. Hans debut var inte utan sm
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poäng. I Nerikes 'Fidningen anmälde ban 1919
C. W. von Sydows »Våra folkminnen» och kort
därefter veterinären Paul Hemgrens »Djurskrock», hell välvilligt, men med en stillsam
anmärkning gällande litteraturförteckningen. I
en motskrift vredgades författaren och häpnade
över att han blivit tagen i örat av en skolgosse.
Fiir (ivrigt gav sig Berg in pä alla områden av
sina rika intressen, även om etnologi överväger.
Om detta skriver Mats Hellspong, som framhåller att antalet recensioner inte är så överväldigande om man betänker atl Berg verkade
under 74 år i della avseende, men att hans lid
var mycket upptagen av administrativa göromål oc b musealt fältarbete.
F.n briljant utformad studie och nöjsam läsning är Magnus von Plåtens »Gösta Berg som
ftirdäsare». Författaren hade pliktskyldigas! i
Umeå gått lör att sitta av ett föredrag av Gösta
Berg om norrländskt kosthåll. »Det hade varit
svårt att finna ett ämne som intresserade mig
mindre.» Situationen ändrade sig med ens dä
föredragshållaren började tala. Den likgiltige
åhöraren fängslades starkt av framställningen.
Berg talade utan manus, men såg dä och dä på
excerptlapparna. Det var den fulländade behärskningen av ämnet, klarhet, precision och

nyansering.
(lösta Berg var under sitt sista levnadsår helt
blind, vilket inte hindrade honom att leva med i
vetenskap ocb dagshändelser. Han hade glatt
sig åt att fä fira sin 90-ärsdag och var tacksam
fiir den festskrift som han visste skulle komma.
Nu blev det i stället en minnesbok, helt värdig
denne framstående museiman och forskare, tilllika en generös, vänlig och omtänksam människa.
Wilhelm Odelherg
Kungl. Vetenskapsakademien
(lentnun fiir vetenskapshistoria
Box 50005
104 05 Stockholm

Arthur Koestler, Den trettonde slummen. I översäiining av Margareta Eklöf Hallonquists Bokförlag. Smedjebacken 1992. 286 s. ISBN 9187642-04-2.
Fornvännen oin 1995)
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Titeln på Arthur Koestlers bok anspelar på Israels tolv stammar, till vilka han vill föga en
trettonde judisk stam i Kazarien. Det är en
populärt hällen framställning, som visserligen
återger och hänvisar till mänga källor men som
gör detta pä ett sådant sätt att det enligt min
mening i flera avseenden inte fyller rimliga
krav på en vetenskaplig belysning av de diskuterade frågorna. Man efterlyser framför allt en
Utförligare argumentation och en bättre information om andra åsikter än författarens.
Boken handlar alltsä om kazarerna, som bebodde ett område mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Författaren påpekar inledningsvis
att det kazariska riket var en judisk stat, som
spelade sin viktigaste roll under århundradena
från (iOO-talet till 900-talet e. Kr. Han menar att
den kazariska statens utveckling har varit betydelsefull inte bara för medeltidens Fairopa utan
även fcir senare skeden.
Kazarerna var ett turkiskt folk (fastän man
bör räkna med inblandning av andra folkslag),
och deras land hade på olika sätt ett strategiskt
läge, inte minst genom atl det utgjorde en spärr
mot barbariska stäpplölk på dessas färder i riktning mot Bysans. En milstolpe i kontakterna åt
väster blev giftermålet mellan den blivande kejsar Konstantin och en kazarisk prinsessa. Deras
son blev kejsar Leo IV, kallad »Leo kazaren».
Från 740-talet blev judendomen enligt Koestler kazarernas statsreligion. Man hade dä
kungadöme. Vad som hände med de judiska
kazarerna sedan deras välde slagits ned pä
1100- eller 1200-talet är oklart. Man känner till
medeltida kazariska bosättningar pä Krim, i
Ukraina, i Ungern, Polen och Litauen, vilket
talar ftir att större eller mindre grupper har
utvandrat och slagit sig ned på många olika
platser.
renligt en hypotes skulle många eller de flesta
östjudarna - och därmed all världens judar vara av kazariskt odi i så läll inte semitiskt
ursprung och termen antisemitism dä förlora
sin mening. Den som inte känner till Koesilers
åsikter genom den engelskspråkiga versionen
frän 1976 blir sannolikt mycket förvånad över
denna tolkning av sambandet mellan kazarer
och judendomens spridning.
Efter denna sammanfattning går Koestler
över lill atl skildra kazarernas öden under tider-

nas lopp. De skriftliga uppgifterna om kazarerna och deras utseende är svårtolkade, och man
kan egentligen inte säga mer än att de var ett
turkiskt folk, senn kom frän de asiatiska stäpperna, troligen på 400-talet e. Kr.
Efter Inmnerväldels fäll synes kazarerna ha
gjort plundringstäg i transkaukasiska områden.
Under 500-talets senare hälft hade de en dominerande ställning norr om Kaukasus, men de
kom ändå att stå i beroendeställning till det
västturkiska väldet.
Liksom hunnerna bodde de mest i tält, men
de hade också stora bosättningar av stadskaraktär och övergick efterhand från att vara ett
nomadiserande krigarfolk till att bli bönder,
fiskare, vinodlare, handelsmän och hantverkare. Man har funnit spår av stora byar och ett
rikt fornsaksmaterial med bl. a. oxplogar.
I övergångsskedet mellan tältbosättning och
mera permanenta beistäder hade kazarerna runda hus, exh man växlade mellan vinterbosättning i städerna och sommaruppehåll på stäpperna. Under 700- exh 800-talen hade de en
serie fästningar mellan Krim och Volga odi
härskade tidvis över flera folkgrupper.
Innan kazarerna ca 740 övergick till judendomen hyllade de en slags schamanism. Det Icirekom människooffer, även ritualmord på kungen
vid regeringstidens slut.
Ibn Fadlan reste till volgabulgarernas land
921-922 tillsammans med en beskickning frän
Kalilen al Muktadir, och han berättar då även
om kazarerna. Kimgen kallas Kagan, och om
denne säger Ibn Fadlan atl han har en stor stad
på en plats, som sträcker sig (iver Volgas båda
stränder. På den ena sidan bor muslimerna, pä
den andra kungen och hans hov. Kazarerna
säges alla vara judar, men detta kan inte vara
sant ulan gällde endast den härskande folkgruppen. Av Ibn Fadlans berättelse framgår atl
kazarerna stod högre såväl socialt som ekonomiskt. Kungen bodde i ett slott av tegel, medan
bulgarerna bara hade tält. Vidare hade kazarerna stora vin- och fruktodlingar i de bördiga
södra delarna av landet. Man hade också betydande inkomster frän utrikeshandeln vilket
bl. a. hängde samman med atl handelskaravaner passerade områden som kontrollerades
av kazarerna. Man synes ba producerat framstående konsthantverk, som emellertid till vä-
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sentlig del skapats utifrån persisk-sassanidiska
förebilder. Det fanns verkstäder i bl. a. den
kazariska fästningen Sarkel.
Ett plus för kazarerna var den permanenta
yrkesarmén. Huvudstaden var först fästningen
Balanjar, sedan Samandar och till sist 11 il i
Volgas delta.
Koestlers skildring ger en god inblick i kazarernas länga historia och är intressant att följa.
Men även om mycket är pålitligt och grundar
sig på ganska tillförlitliga källor har man ändå
anledning att vara skeptisk till en rad tolkningar.
Varför omvändes den kazariske fursten till
judendomen? I början av 700-talet länns del två
stora makter, som representerade kristendomen
resp. islam. Det kazariska väldet var också en
betydande makt, men man var där inte villig atl
överge sin primitiva schamanism ftir att underkasta sig nägon av dessa religioner. I stället säg
man ett tredje alternativ, judendomen. Yngre
källor berättar om denna religions inträde pä
kazariskt område. Det betraktades som märkligt att ett turkiskt ryttarlölk övergick lill judendomen.
Biirjan av 800-talet var en fredlig tid för kazarerna, utan strider med araber. Koestler berättar om hur den berömda fästningen Sarkel kom
till genom att kazarerna i början av 830-talet
bad den östromerske kejsaren Teolilus sända
kunnigt folk fcir all utföra arbetet. Fästningen
byggdes som skydd mot ruser. Kazarerna hindrade vikingaflottor när de kom nedför de stora
floderna frän norr. författaren ger en närmast
förenklad skildring av hur araber och skandinaver företog väldiga krigslag frän norr och
söder. Det slutar, säger Koestler, med att båda
utvecklades från »råhet och destruktivitet till
högtstående kulturer»!
Författaren för sedan in magyarerna i sin
berättelse, och det gäller dä andra hälften av
800-talet. Magyarerna var besläktade med finnarna och språket tillhör den finskngriska gruppen. De hade förut som nomader fördrivits frän
1 r.il ocb slagit sig ned i ett område vid Don och
blev dä grannar med kazarerna, samarbetade
med dessa men var tidvis även undersåtar i det
kazariska väldet. Men det var också sä att liera
kazariska stammar anslöt sig till magyarerna.
Samarbetet upphörde 896, då magyarerna
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vandrade (iver Karpaterna och tog det territorium, som sedan blev deras permanenta bosättningsområde, Ungern.
Om konfrontationerna mellan ryssar och
kazarer under 800- och 900-talen är källorna
inte så goda, framför allt inte fiir 900-talet, då
man bara har osäkra arabiska krönikor. I Nestorskrönikan omnämnes etl slott lälttäg, som
965 utgick från ruserna och ledde till att det
kazariska väldet föll samman. Men detta innebar inte slutet fiir den kazariska staten. I samma krönika namnes att judar frän Kazarien
kom till Kiev 986 för att försöka omvända Vladimir.
Koestler säger sammanfattningsvis att kazaierna efter nederlaget 965 visserligen behöll sitt
oberoende men atl det då gällde ett mindre
land. Man vidmakthöll eickså sin judiska tro
långt in på 1200-talet. Han hävdar vidare atl
det kazariska ursprunget till del starka judiska
inslaget i Ungerns befolkning är rätt väl dokumenterat och därigenom trovärdigt. Han gör
dessutom gällande atl kazarerna har spelat en
viktig roll i utvecklingen av judiska samhällen i
Peilen och resten av Östeuropa. Judarna var
särskilt framgångsrika i olika ekonomiska sammanhang. I Polen förvandlades de kazariska
judarna till polska judar men de bevarade ändå
vissa fiir dem viktiga och karakteristiska traditioner frän sitt gamla samhälle.
Från Koestlers tidigare författarskap vet vi
atl han anser att kazarerna varit dominerande
bland Östeuropas judar, även om han inte vill
Utesluta all det kan ba kommit judar även från
annat håll. I slutet av 900-talet fanns det, förutom i Spanien, judiska bosättningar i Frankrike
odi i Rhenlandet, enligt Koestler dock i ringa
antal. Han menar atl de gamla judiska samhällena i Frankrike och Tyskland var nästan helt
utrotade efter digerdöden, och därför är det
knappast meningsfullt med en hypotes om invandring av judar västerifrån till Polen. Däremot kom under senare århundraden mindre
grupper av vad författaren kallar »riktiga» judar till Polen från alpländerna, Böhmen och
östra Tyskland.
Slutkapitlet heter Ras och myt och är en redogörelse fiir vår tids två huvudgrupper av judar
(sefardim och askenazim) och de mänga vanföreställningar som finns om judar som en spec iFomvAnnen oo (1995)
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ell ras med vissa kännetecknande drag i utseendet.
Boken avslutas med bl. a. en resonerande
källförteckning, noter och litteraturförteckning.
Det finns en omfattande litteratur, som behandlar kazarernas rike, historia, religion och
andra aspekter. Av denna framgår att det visserligen fanns många judar men att judendomen inte var riktigt så starkt företrädd som
Koestler vill göra gällande. Del finns också olika uppfattningar om judendomens karaktär exh
om när övergången lill denna religion skedde.
Samhället var också betydligt mer sammansatt
än vad författaren påstår. En rad olika folkgrupper bar samlats inom det kazariska riket
och där utövat sina egna näringar och specialiteter i hantverket.
Det har ocksä ifrågasatts om det är riktigt att
kalla de kazariska judarna ftir judar eftersom
utövandet av religionen i vissa avseenden var
förenklat och annorlunda. Men som framhålles
av Bozena Wyszomirska (Werbart) i en artikel i
\ikeolugi och religion. University of Lund, Institute of Archaeology, Report Series No. 34, 1989
var en synnerligen viktig sida hos judendomen
dess enande roll - politiskt txh socialt - i det
mångfacetterade kazariska riket.
Man kan ha mot Keiestle-r avvikande mening
om kazarernas betydelse i de stora politiska,
ekonomiska och religiösa sammanhangen, men
hans bok är ändå en spännande läsning. Det är
lätt att smittas av författarens entusiasm för det
kazariska riket. Mycket av det som skildras ger
intressanta och värdefulla inblickar i kazarernas historia och kultur med adekvata källhänvisningar och han visar ocksä pä problemen
i kontakterna med omgivande länder exh folkgrupper.
Märla Strömberg
Arkeologiska institutionen
Lunds universitet
223 50 Lund

Tukka Talvio, /\Viy«/ Coin Cabinet, Stockholm,
Pari IV. Anglo-Saxon coins, Harold I and
Harthacnut 1035-1042. Sylloge of Coins of
lhe British Isles 40. Oxford 1991. 199 s. inkl.
74 planscher.
Fornvännen 90(1995)

Från perioden ca 973-1051 har Kungl. Myntkabinettet (KMK) i Stockholm den utan jämförelse största samlingen av engelska mynt. Det
sammanhänger med de mycket rika vikingatida svenska fynden (ca 41 500 ex. varav mer än
98 7c tillhör denna period) medan fynden från
England under motsvarande period är mycket
fä. Den engelska Sylloge-serien, som utkom
med sin första volym 1958, publicerar, pä ett i
stort sett enhetligt sätt, engelska mynt (framför allt frän perioden ca 675-1154) med
grundläggande uppgifter samt foton av alla
ex. I denna serie har KMK:s samling p. g. a.
sin storlek hittills endast publicerats vad gäller
den anglo-normandiska
perioden
(10661154) som numismatisk! motsvarar slutet av
vikingatiden (inom arkeologi och historia
slutar vikingatiden annars ca 1050) exh där
sammanlagt endast ca 350 ex. ingår i svenska
fynd. Samlingen är nu i sin helhet (inkl. de
samtida irländska mynten) länkt att publiceras
i sju delar:
1.
2.
3.
4.
5.

Före yEthehed II
e t h e l r e d II
Cnut
Harold I & Harthacnut
Edward Bekännaren &
Harold II
(i. Wilhelm Erövraren Stephen
7. Irländska

ca 675-978
978-1016
1016-1035
1035-1042
1042-1066
1066-1154
ca 995-1100

Den av Tukka Talvio nu publicerade volymen är nummer 4 och omfattar, förutom
övergängstyper, de tre huvudtyperna Jewel
Cross (Harthacnut samt Harold 1 ca 10351037), Fleur-de-Lis (Harold I ca 1037-1040)
samt Arm-and-Sceptre (Harthacnut 10401042). Nr 6 kom som nämnts ovan redan ut
1969. Nr 5 (ca 1 200 ex.) är under arbete och
beräknas tryckas om nägra år och nr 7 (ca 500
ex.) är också under arbete. Arbetet med del
1-3 har ännu inte påbörjats. Del 1 kommer
förmodligen att publiceras sist eftersom perioden löre ca 973 är mycket dåligt representerad men systematiska köp görs sedan flera är
fcir att utöka denna del. Fcir närvarande omfattar elen ca 250 ex. Del 2-3 representerar
den absolut Största delen av samlingen med
uppskattningsvis ca 15 000-17 000 ex. (bero-
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ende pä om det av KMK ägda men sedan flera
decennier i Lunds Universitets Historiska Museum deponerade fyndet frän Ingelösa med
närmare 1 800 ex. skall inkluderas eller inte)
från /Ethelred II resp. ca 7 000 ex. från Cnut.
Varje del kommer därför att delas upp på ett
flertal volymer exh publiceringen kommer att
ta myckel lång tid. Som en jämförelse kan
nämnas atl Talvios volym omfattar 2 063 ex.
och påbörjades redan fiir 12 är sedan. Pä
grund av samlingarnas snabba lill växt genom
nya fynd kommer också ett par tusen ex. till
all införlivas med samlingarna innan delarna
hinner publiceras. Detta gäller ftir (ivrigt redan Talvios volym, där materialinsamlingen
uppenbarligen pågick till 1983/4 och där ytterligare inte mindre än 48 ex. har förvärvats
av KMK under tryckningstiden. Bland dessa
ingår tre myntmästare som inte är representerade för typen i Syllogen: Harold I, Jewel
Cross, Oxford, Edwig; Harthacnut, Arm-andSceptre, Lincoln, Mathan samt Worcester,
/Egelwine.
Till omfånget är Talvios volym inte så imponerande men när man bläddrar igenom den,
sida efter sida späckad med faktauppgifter,
inser man läll vilket storl arbete som ligger
bakom. Talvio har visserligen kunnat utnyttja
de uppgifter om mynten som har noterats avett stort antal forskare under de senaste decennierna men han har även själv bidragit
med ett mycket stort antal korrigeringar och
kompletteringar av bestämningarna varav en
hel del är resultatet av hans studier av stilarna
(redovisad i Anglo-Saxon Monetary History,
red. M. Blackburn, Leicester 1986, s. 2 7 3 290) samt tidsödande stampstudier. Stampkopplingar mellan myntorter har blivit mer
och mer uppmärksammade under senare år
och är nu så talrika all man även har framfört
idéer om att en del mynt inte fysiskt har präglats pä den (ofta blygsamma) ort som anges på
mynten själva. Talvio redovisar följaktligen
också ett antal nya kopplingar mellan olika
myntorter även om han inte har gjort en systematisk kontroll eftersom det skulle innebära
en ofantligt arbete. Stampkopplingar (liksom
Stampidentitet) inom en myntort redovisas
dock genomgående och är synnerligen talrika
och här ligger ett mycket omfattande arbete.

123

Det framgår också härav att en stamp ytterst
sällan är representerad av llt-r än Ivra ex. vilket talar för att de stampar som kan identifieras här bara utgör en liten del av ele som en
gäng blev tillverkade. Bildmaterialet håller genomgående en hög kvalitet exh består, med

ett fätal undantag, avförfattarensegna foton.
De ex. som ingår i den s. k. Hildebrandsamlingen (1 450 ex. frän Harold I och Harthacnut varav några är danska m. in.), dvs. de ex.
som motsvarar mynten i B. ¥.. Hiltlebrancls
publik.uion om de anglosaxiska mynten i
KMK (Anglo-sachsiska mynt i Svenska Kongl.
Myntkabinettet, funna i Sveriges jord, Stockholm 1881), saknar normalt proveniens.
Talvio redogör summariskt lör arkivuppgifterna om fynden påträffade fram till år 1881 (liksom senare gjorda fynd med bevarade mviii)
och har med hjälp av dessa uppgifter kommit
fram till sannolika fyndprovenienser fiir ell
stort antal mynt. Det största svenska fyndet över
huvud taget med engelska vikingatida mynt
(Äspinge, Hurva sn, Skåne, 3047 ex., funnet är
1880) innehöll inte mindre än 1 373 mynt från
Harold I & Harthacnut och Talvio redovisar
ocksä arkivuppgifterna i detalj fiir detla synnerligen viktiga fynd. Av dessa har endast en
mindre del behållit sin proveniens och Talvio
redovisar ytterligare ett antal unika ex. Talvio

harförsiktigtvisavstått frän antaganden, som
han själv antyder kan göras med hjälp av patinan, för det mycket stora antal ex. som onekligen ytterligare ingår i katalogen. Källkritiskt är
detta helt korrekt men kanske hade det i alla
läll varit intressant om »Äspinge patina» hade
angivits i katalogen för de ex. som har sådan.
Talvios fyndiippgifter i övrigt kan kompletteras
med några ytterligare proveniser fiir mynt frän
Borup, Flyby sn, Skåne (K. Jonsson s. 35-45 i
Numismatiska Meddelanden XXXV, Stockholm 1990), liksom Hörningsholm, Mörkö sn,
Södermanland, SHM 3535 (nr 1445), samt
Stiernstedts samling, SHM 6457 (nr 568).
En sammanställning över antal ex. för typ
och myntort saknas tyvärr men kan vara av
intresse exh redovisas i tabell 1.
De fem största myntorterna är genomgående London, Lincoln, York, Winchester och
Stamford och den inbördes ordningen bibehålls under hela perioden med undantag lör all
Fornvännen 90(1995)
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Tabell 1. Myntens fördelning på typer cxli myntorter.
HCn

HCN/Harl

Harl

Harl/HCn

sc/jc jc

JC/FL J C

JC/FL FL

FI7A5 FL

Un 1
ndri

se:
Axbridge
Barnstaple
Bath
Bedford
Bridport
Bristeil
Buekingham
(ambridge
Canterbury
(Ihester
Chichestcr
Colchester
Crewkernc
Cricklade
"Denm"
Derby
Dorc hester
Dover
Exeter
Cloucester
"Gothaburh"
Cuildford
Hastings
Hereford
Hertford
Huntingdon
lie hester
Ipswich
"Lande"
Langport
I .eic ester
1 .eues
Lincoln
London
1,v (Hord
Malelon
Malmesbury
Nortlianipton
Norwich
Nottinghatn
()\li>ul
R o hester
Roniney
Salisbury
Shaftesbury
Shrcwsbury
South wark
Si.iflord
Stamford
Steyning
Tamworth
1.milton
rhetford
1 öl nes
Wallingford
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U i M

nvjiN

2

1
1
fi
6

5
2

2

1

1
2

17
1
13
17
24
5
8

7
2
1
8
1
9
6
12
1
2

2

1

7
3
11
11
I
2

14
5
15
1.3
14
2

7
3
9
IK
8
3

4
14

9
7
8
5
2
8

3
8
3
2
4

10
5
93
226
1

1
7
4
58
73
1

13
1
6
23
18
2
3
1
1

5
2

1
1
I
5
8
5
1
1

3

1
2
1
8
2

4

2
3
1
18

1

fi
1
2
2
3
1
2
1

3

AS

1

3
3
99
122
1
1
2
5
14
4
6
1
2
8
2
8
7
32

17
2
2

1

4
II
25
(i
4
5
12
2
8
3
52
5
2
25
15

1
1

1

2
4
K)
5
12

(i
2
6
9
28

2
2(1
1
Kl

fol
3
1
20
10
2
41
3
28
54
54
10
13
1
4
1
29
12
40
50
28
7
1
17
29
9
10
9
20
2
3
20
15
252
441
3
1
9
20
50
15
49
2
9
28
9
22
17
3
114
(i
2
2
62
3
30
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Harl
SC

HCn

HCN/Harl

Harl

Harl/HCn

SC/JC JC

JC/FL JC

JC/FL FL

F1VAS FL

Wareham

2

4
1
(i

26
6
53
6

36
9
70
9

3
1
4
2
34
3
39
23

110
18
163
41

491

2 063

Winchcombe
14
1

Myntort?
Totalt

3
1

1

108

1

3
3
13
4
11
2

1
2
1

Winchester
Worcester
York

Fot

3
4
1
1

Warminster
Warwick
Watchel
Willem

HCN
AS

125

582

4

872

1

2

I tabellen ingär även de mynt där hänförelsen lill myntort kan vara osäker - se beskrivningen av de enskilda
myn len lör detaljer. AS - Arm-and-Sceptre; F L - Fleur-de-Lis; Harl - Harold I: HCn - Harthacnut; JC-Jewel
< ross; SC - Short Ooss. Snedstreck anger att det är fråga emi en hybrid. Ftt ex. av Jewel Cross, Bristol med förvirrad åtsida är upptagen under Harold I (nr 691). Några omdiskuterade ex. av Fleur-de-Lis med mer eller
mindre förvirrade ätsidesinskrifier (nr 1908-1909, 2021-2022) kan vara präglade fiir Edward Bckännaren
(1042-1066). Ovcr huvud tagel finns det i den av Syllogen behandlade perioden många ex. med förvirrade ätsiclesinskrifter vilket är mycket ovanligt i England under andra perioder.

Stamford är vanligare än Winchester under
Harold I, Fleur-de-Lis. Siffrorna i tabell 1 kan
jämföras med det totala antalet kända exemplar
(Talvio i Anglo-Saxon Monetary History, red.
M. Blackburn, Leicester 1986, s. 277, med tilllägg (eir den nu publicerade Syllogen, en Syllogevolym över samlingar i Polen, en kommande Syllogevolym över samlingar i sydöstra England, nyförvärven till KMK nämnda ovan samt
samlingarna i Göteborg, Karlskrona, Lund,
Uppsala och Visby). Sammanlagda antalet ex. i
svenska samlingar anges inom parentes (tabell
2).
Jämförelsen visar att de svenska samlingarna
(varav KMK utgör 94 %) står för 58 % av totalantalet. I Syllogeserien var tidigare 1 081 ex.
publicerade från Harold 1 och Harthacnut,
varav 2/3 från samlingen i Köpenhamn, vilken

liksom KMK huvudsakligen är baserad på
fyndmynt Fotalantalet inkl. privatsamlingar
kan beräknas till lite drygt 4 000 ex.
Med utgångspunkt frän mynt som hittats i
svenska fynd inleds en fortlöpande minskning
av myntimporten från England under slutet av
Cnuts regering omkring 1030 exh under den
här aktuella perioden hade detta också varit
tydligt om inte Äspingefyndets dominans på
materialet hade gjort att en tillfällig ökning
kan noteras mitt i perioden. Minskningen i
myntimporten sammanhänger troligen med
en förändring i importvägarna där Rhen (varifrån sannolikt en stor del av de engelska mynten importerades) fär mindre betydelse.
De 12 ex. som ingår i ett fynd frän Dalarna
(Sanda, Mora sn, 1977) och som inlöstes av
Dalarnas Museum i Falun (DM 13950) har

Tabell 2.
Regent

Typ

Tid

Antal

Harthacnut exh Harold I
Harold 1
Harthacnut

|ewel Cross
Fleur-de-l.is
Arm-and-Sceptre

1035-1037
1037-1040
1040-1042

1 381
1 675
799

(7:,:.)
(952)
(515)

3 855

(2 222)
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Talvio tagit med i Syllogen eftersom de under
bearbetningen med volymen förvarades pä
KMK. Principiellt är detta förfaringssätt tveksamt speciellt som man ju endast tar med en
del av mynten i fyndet. När myntsamlingar
utanför Stockholm i framliden kommer att
publiceras i Sylloge-serier borde just dessa ex.
inte tas med eftersom de då redan är publicerade men samtidigt kommer dä inle hela fyndet att redovisas i ett sammanhang.
Samma mynt är i ett fäll märkligt nog illustrerat tvä gånger under tvä olika nummer (nr
1257=1296) där den senare är ombestämd
med hänvisning till den förra exh följaktligen
borde ha utgått helt.
Med Talvios volym har KMK:s samling pä
allvar kommit med i den engelska Svllogeserien och den kommer att bli etl ovärderligt
referensverk för alla som är intresserade av
mynten från denna tid. Den kan också utnyttjas inom andra ämnen än numismatiken. Så är
den t.ex. en utmärkt utgångspunkt fiir att
studera bruket av nordiska personnamn under denna tiel i olika delar av England där de
är vanligast förekommande i nordost. Personnamnen återges lör (ivrigt även i sin normaliserade (västnordiska) form medan den faktiska stavningen på mynten uppvisar stor variation. Här skulle man exksä önskat en princip
för vad som varit vägledande ftir hur myntmästarnas mynt ordnats i Syllogen eftersom
den ibland baseras pä den normaliserade och
ibland pä den faktiska slav ningen.
Kenneth Jonsson
Numismatiska forskningsgruppen
Stockholms universitet

Guldris magi i saga och verklighet. Red. Anita Knape. Statens historiska museum 1994. 112 s.
ISBN 91-7192-937-1. Pris 180 kr. (Findes ogsä
på engelsk: Tlie Magic uf Gold iu l.ife and legend.)
Alt for laenge har Statens historiska museum af
sikkei liedshensvn ikke kunnet udstille sine enestäende samlinger af guld- og sölvgenstande fra
oldtid og midddalder. Det er nu blevet niuligt
Fomvännen 90(1995)

igen med bygningen af det nye »Svenska folkets
Guldrum*, og tilly kke med det!
I förbindelse med äliningen af guldrummel i
oktober 1994 har museet udsendt bogen Guldets
magi i sagu och verklighet. Der er tale om en
»popuher« bog, altså rettet til den interesserede
la;ser, der ikke föruelsa-tic-s at have noget detaljeret kendskab til ai ka-ologi. Det synes jeg er
lykkedes ganske godt; isaer er bogen clejligt fri
for at tale ned til heseren. Nogle steder kan teksten dog vane så kortfättet at det er svaert al
fånge meningen, og desvaerre er der ingen henvisninger til litteratur hvor interesserede kan
fölge emnerne op.
Bogen er overskueligt opdelt i lire kronologiske hovedafsnit: Yngre stenålder og bronzealder, jernalder, vikingetid, og mielclelalder.
Hvert af disse afsnit indledes med en kort oversigt, blandt andet över de forhold der bestemte
guldmaMigden i perioden. Hertil kommer en
indledning al Ulf Erik Hagberg; Lars Lönnroth
tegner en skitse af vikingetidens fascination af
guldet som den afspejles i cligte og myter; og
sidst i bogen giver Birgit Arrhenius en oversigt
över de forskellige teknikker, som förtidens
guldsmede har benyttet sig af.
Det förste afsnit er skrevet af Anita Knape og
(Uekker som naevnt både yngre stenålder og
bronzealder - i praksis indsna-vrel lil perioden
2300-500 I. Kr., som angivet i kapitdoverskriften. Alligevd er det et meget långt tidsrum, og
detfizlleslidt iitilfreclssiillende al kun to af de 10
fund, der omtales, dateres naermere indenfor de
1800 år. For det siger jo ikke så meget at »edsringene» fra yngre bronzealder er över 1000 år
addre end de ringe, der omtales i isländske sagaer og som er baggrunden for den haevdvundne
betegnelse - faktisk kan olcltidsringene vel vaere
omkring 2000 år addre end sagateksterne. Men
det er udmaerket at bogen bruger edsringene
som anledning til at fortaelle, hvordan de tidlige
olcllorskere frit kombinerede oplysninger fra sagaerne med oldsager, som senere har vist sig at
vaere meget addre og ikke have spor med teksterne at göre. Det er et godt eksempel pä hvordan forfatterne ikke blöt skriver om guldet for
dets vaerdis skyld, men stadig saetter genstandene ind i videre perspektiver - scxiale, religiöse,
eller som ber fin skningshistoriske.
Jernalderens fund befaandlcs al Kent An-
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dersson (aeldre jernalder) og Jan Peder Lamm
(yngre jernalder). Med de mange fund Ira perioden er det en selvfölge at kun ganske enkelte
genstande eller funclgmpper bliver valgt ud til
behandling; alt andel ville kun blive uoverskueligt. Nu er der mulighed for at göre lidt
mere ud af de udvalgte emner, og ogsä for at illustrere visse temaer i flere sammenhaenge. For
addre jernalders vedkommende gadder det den
karakteristiske udförmning af perler og berlokker pä Öland og Gotland, som gör det muligt at
sige at tre perler fra Hede i Västmanland mä
vaere fremstillet pä Gotland - til överflöd gaelder det ogsä den guldarmring, der blev fundet
sammen med dem. Som baggrund ftir förbindelsen mellem de to områder peges pä gotländsk interesse for jern eller pelsva-rk, og det
föreslås at gotlaendingene bar överdraget guldsagerne som bevis pä förbundet mellem de fornemme familier. Man fristes til at ftirest ille sig at
der også har indgået et kvindeligt element i aftalen: At perlerne har haengt om halsen på en
gotländsk pige, der blev bortgifte! lil Hede?
I afsnittet om folkevandringstiden samler
fremstillingen sig naturligt om tre store emner:
De store skattefund med guldringe osv., guldhalskraverne og guldbrakteaterne. Som dansker
mä man beskaemmet indrömme at Tureholmsskatten med sine 12,5 kg rummede mere guld
end der er fundet i hele Gudmeomrädet pä
si fvn, hvor vi ellers synes at guldet vaelter op
af jorden. Og kvaliteten af de bevarede svaerdbeslag stär ikke tilbage for hverken de norske
eller de sydskandinaviske. I förbindelse med
gulddepoteme naevnes de romerske solidi som
en vigtig kilde til omsmeltning, men desvaerre er
der ingen billeder af dem - jeg häber de er med
i Guldrummel, sä de kan ses i sammenhaeng
med de nordiske pragtstykker de blev omsmeltet til.
Derimod skal der ikke lyde kritik af at hele 15
sider bruges på guldhalskraverne. De er unikke,
pragtfulde og myldrende fulde af detaljer, og de
lortjener alle siderne og hvert eneste foto! En
läng ra-kke fremragende naToptagdser giver os
mulighed lor al studere ornamentikkens elct.iljer naermere, og man kan for eksempel se ai
Alleberg-kraven er tyddigt slidt (s. 37 og 50);
den har altså läktisk v;eret b r u g t Med fuld ret
siges det, at hvis man skal pege på rigsklenodier
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fra svensk oldtid, sä må balskraverne have förste pläds. Og alligevel er det jo kun en smagspröve pä den fremlaeggelse af halskraveine i al
deres mangloldighcel. som vi stadig har lil gode.
Vi har meget at glaede os til!
Noget lignende kan siges om giildgubberne:
Ogsä her mangler vi en samlet fremla-ggelse af
materialet, der jo er vokset kraftigt i den sidste
generation; ikke kun ved de rige lund fra Sorte
Muld pä Bornholm og Lundeborg pä Fyn, men
ogsä med fund som Helgo i Uppland, Eketorp
på Öland, Borg på Lofoten eig i disse är Slöinge
i Halland - sidstna-vnte lund er naevnt i teksten,
selvom det kun var fä mäneder gammelt da
beigen uclkcim! Ligesom guldbrakteaterne giver
guldgubbemes rniniaturebilleder os el glimt af
den yngre jernalders religiöse forestillinger, på
et ddspunkt der er adskillige hundrede år addre
end de littenere kilder til den nordiske gudeverclen, men hvor man allerede kan genkende flere
af asatroens myter i billederne.
Den arkäologiske ndforskning af yngre jernalder er i disse är meget optaget af de såkaldte
»centralpladser«: Bopladser med sa-rligt rige
fund, der synes at have spillet en samlende rolle
lor et större område. Sidst i jei nalclei.ifsiiiltel
giver Charlotte Fabech ekscmpler på, hvordan
usa-dvanlige guldlund fra Skåne og Blekinge
kan antyde eksistensen af sådanne centralpladser - selve bopladserne er ikke fundet endnu,
men det er en spa'iidende opgave. Det drejer sig
ikke så meget om at finde sjaeldne og va-rdifulde
genstande, som om at bidrage til vorcs billede
af de ökonomiske, politiske tig religiöse strukturer i yngre jernalder, og om de udviklinger der
resulterede i danndsen af de nordiske tiger. ()g
da det udtrykkeligt naevnes på bogens bagside
at brugen af metaldeteklorer uden sa-rlig tillad d s e er forbudt i Sverige efter en raekke negative erfaringer, må det vaere tilladt at nanne den
meget positive rolle, de danske museers samarbejde med arka-ologisk ansvarsbevidste detektoramai0rer spiller fiir denne problematik.
I fundene fra vikingetiden eig tidlig midddalder er det sölvet der dominerer, mens guldet
er sjaeldent; både solv- og guldfund praesenteres
af Lena Thälin Bergman. En väsentlig del al
fundene er gjort pä Gotland, og del slår naturligvis også igennem i bogens udvalg. Samtidig förårsagede den stigende handel i Norden at
Förmännen oo (1995)
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der blev behov for vaerdimetal i smä stykker som afvejede brudstykker af smykker og barrer,
og som monter der dog også i läng tid blev
vurderet efter vaegt og lödighed i stedet fiir efter
deres pälydende. Og periodens internationale
förbindelser ses for eksempel i smykker fra 0steuropa, svaerdklinger fra Vesteuropa, i sökbarrer med russiske indskrifter, og i mönterne. De
islamiske monter behandles af Lars O. Lagerqvist, mens Henrik Klackenberg beskriver
den langstrakte övergång fra brudmetals- til
pengeökonomi.
Nu må man jo ikke glemine at »Sverige» er et
möderne begreb som ikke var en naturlig helbed i förhistorisk tid. De sydsvenske landskaber
var i höj grad orienteret mod det senere danske
område, Bohuslän og Jämtland i perioder mod
det norske, og store dele af Nordskandinavien
var långt up i tiden en verden for sig. Inger
Zachrisson skriver om de samiske offerlund,
som viser deres egne förbindelser, isaer mod 0st,
ved siden af hjemmestöbte genstande af tin og
bly. Umiddelbart primitive, men måske derfor
også mere »moderne« end mange andre af bogens genstande - helt charmerende er en lille

elgko.
Endelig, som den eflektfulde finale, praesenterer Lennart Karlsson »Numero ett« i museets
inventariefortegnelse fra begyndeisen af 1800tallet: Elisabeth-rdikvariet, formet som en alterkalk med läg og fremstillet i 1200-tallet til at
riiimne den heilige FUisabeth af Timringens
kranium. Et magelöst opbud af guld, solv og
aedle stene, og med en kompliceret fremstillingshistorie: En senromersk eller byzantinsk agatskål, der i 1000-tallet blev indfattet med guld,
perler og aedelsten, og igen i 1200-tallet blev
forsynet med fod og låg - laget prydet med en
genanvendt kejserkrone, foden blandt andet
med en senromersk udskåret ädelsten. Resultatet er en naermest teatralsk pragt, der har gjort
indtryk selv på afstånd i en dunkel kirke. Men
ligesom [iä gulelbalskraverne er selv smä detaljer udf0i't med den yderste delikatesse, hvad der
fremgår af detailfötografierne. Trods det fine
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arbejde i de enkelte dele virker helheden uensartet og overlaesset, hvad Karlsson ikke laegger
skjul på. Han naevner også det groteske i at
Elisabeth, der sled sig op for at hjälpe de fattige, efter sin död blev omgivet af en så överdådigt pragt, og at man allerede i middelalderen
diskuterede om kirkernes rigdomme skulle anvendes til pragtgenstande eller som hjaelp til de
fattige. Mens cistercienser-ordenen haevdede
det sidste synspunkt kunne der også argumenteres for pragtens berettigelse: I denne ufulclkcimne verden, som kun var en dunkel afspejling al den himmelske herlighed, kunne det
uloi gaengelige guld dog give et svagt genskin af
det himmelske lys. Ved den fromme betragtelse
af guldet og de aedle stene kunne den bedende
ane del sande lys og derved komme naermere

Gud
Bogen er rigt illustreret med fotografier, der
hovedsagdig er taget af Ulf Bruxe, Bengt A.
Lundberg og Christer Ahlin. De har en stor del
af a r e n for det samlede resultat! Der veksles
med udbytte mellem totalbilleder og detailoptagelser; en del billeder er yderst dramatiske med
strejf af rödt lys, der lår guldhalskraverne til at
ligge som badet i blod og ild. Heldigvis bruges
virkemidlerne begraenset så de ikke lär lov at
udarte til maner. En a n m d d e r skal naturligvis
finde fejl: Blancll optagelserne af Elisabeth-relikvariet er det stene billede pä s. 103 spejlvendt
i forhold til detaljen pä samme side og optagelserne på s. 95 og 98; og billedet af Jcihannishusspaendet s. 80 er vendt pä hovedet, sä relieffet
går den gale vej (prov at dreje bogen!), men det
er småting. Naeroptagdserne giver mulighed fen
ai komme taettere pä detaljer end man kan i en
uelsiillingsmontre, og samtidig giver bogen lyst
til at se meget mere. Og det kan man j o sä göre
i Svenska folkets Guldrum!
Mörten Axboe
Nationalmuseet, Oldtid og Midddalder
Frederiksbolms Kanal 12,
DK 122OK0bcnhavnK
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Per Karsten, Alt kasta yxan i sjön. En studie över
rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia.
Series in 8°, No. 23. Stockholm 1994. 206 s.
med 84 fig., 36 tabeller; 154 s. katalog. ISBN
91-22-0168-7.
Atliandlingen All kusin yxan i s/nu e-r ele-ll i 13
afsnit, der i deres indhold folger den klassiske
disposition: problemformulering, historik, teori
og metodik (de fire förste kapitler), datagennemgang (de fire naeste kapider), analyse, fortolkning og syntese (de sidste fem kapitler).
I det indledende afsnit om problemformuleringen erklaeres förmålet med afhandlingen at
vaere: at unders0ge de forskellige former for rituelle nedlaegninger som förekommer i den
neolitiske periode i Skåne. Det indbaerer ifölge
forfatteren, at alle taenkbare offermilj0er med
én undtagelse - egentlige gravgaver - unders0ges.
I afsnittet om forskningshistoriken gennemgäs ret detaljeret dcpotfundenes behandling
gennem tiden, og diskussionen af om de skal
opfattes som votivfund eller vaerdideponeringer. Derimod behandles den sligende maengde
af rituelle nedlaegninger, som de arkaeologiske
unders0gdser i Sydskandinavien i de senere
ärtier har afsföret i stadig stigende omfång,
stort set ikke. Ganske kort refereres der til Sarup-anlaeggene, men de omfattende vidnesbyrd for votivnedlaeggdser, der i store maengder dukker op ved tragtbaegerkulturens grave,
specielt i Danmark, men ogsä reflekteret i det
skånske materiale, omtales slet ikke.
Forskningshistoriken er således meget ensidigt rettet mod depotlnndene, og er ikke helt i
overensstemmelse med det, der blev erkla-rct i
målsättningen. Det videre forföb af afhandlingen viser imidlertid, at det er forskningshistoriken, der passer bedre med indholdet, end det
er målsättningen. De omfattende og voksende
vidnesbyrd omkring ofringer i förbindelse med
gravmonumenteme ber0ies kun perifert.
1 et fölgende afsnit fastsaettes nogle defini-

tionsmaessige og tolkningsmaessige kriterier.
Definitionerne koncentrerer sig om depotfund
og enkeltfund, medens grave og bopladser len ståelsesmaessigt anses for uproblematiske - en
grav er en grav og en boplads er en boplads,
som det udtrykkes. Depotfund defineres som
»alla fynd vilka består av två eller flera föremål
nedlagda samtidigt» (p. 19). Dette er måske
nok en i teorien klar definition, men i praksis
er den ganske uhåndterlig. For hvordan verificerer man, at noget er nedlagt samtidigt, när
handlingen, som definitionen hviler pä foregik
for flere tusind år siden og när dokumentationsmaterialet omkring fundomstaendighederne i bedste fald er mangelfuldt, i vaerste fald ikke eksisterende?
Også enkeltfund defineres, men det g0res til
gengaeld mere taktisk med henblik pä at isolere
de enkeltfund, der kan taenkes at have en sammenhaeng med depotfundene. Definitionen af
enkeltfund specifikt i denne afhandling er derlör de enkeltfund som kommer fra fundpladser eller fundomstaendigheder, der er faelles
med depotfundene. Dvs. enkeltfund fra vädmarksmilj0er og enkeltfund fra fast mark som
er associeret med sten eller som er fundet i förbindelse med bopladsudgravninger, så der föreligger et godt clokumentationsgrundlag. Jeg
skal senere vende tilbage til definitionerne af
depotfund og enkeltfund, da den fär en meget
afg0rende indflvdelse pä de made bindmaterialet anskues og de deraf fölgende tolkninger.
Afsnittet indeholder endvidere en diskussion
af begreberne profane og sakrale nedlaeggelser,
fulgt af en redeg0relse fiir oflérent som et religi0st faenomen. Afsnittet afsluttes med en erkhering om, at alle depotfund i förste raekke
mä betragtes som vaerende rituelle nedlaeggelser, og at enkeltfundene, som defineret specifikt fiir afhandlingen, ligdedes kan opfattes
som rituelle nedlaeggelser.
I afsnittet »Kildekritiske aspekter» gennemgås forskellige faktorer, som er vigtige for en
becfömmelse af materialets udsagnskraft. Under överskriften »Fyndkvalitet« ses på fundFmnvärmen 90(1995)
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oplysningernes detaljerethed, bäde hvad angår
beskrivelsen af selve fundsituationen, og hvad
angår n0jagtigheden af fundets lokalisering.
Ikke overraskende er det de meget summariske beskrivdser af fundsituationen, der dominerer staerkt, og samtidig er det ogsä de upraecise
lokaliset inger, der dominerer över de praecise.
Der er for sä vidt intet overraskende i disse tal,
men det understreger, at der er al mulig grund
til at vaere forsigtig med at vaere tillidsluld över
for arkivernes oplysninger.
Under överskriften »Sodo-0konomiske faktorer» ses pä fundfremkomsten över tid dels
som en funktion af forskellige typer af aktiviteter (jordbrngsarbejde, draening, t0rveskaering,
arkaeologiske unders0gelser, osv.) og dels som
en funktion af det museale aktivitetsniveau.
Specielt sidstnaevnte unders0gelse er interessant. For det meste er der en tedens til at forklare udsvingene i registreringer på museerne
med faktorer i samfundet omkring os. Fler vises det imidlertid, at der er en ret forskellig accessionsprofil mellem Sjaelland og Skåne, og
det sandsynligg0res, at forskellen i nok sä h0j
grad har med museernes målrettede aktiviteter
udadtil at g0re, end det er en passiv refleksion
af aktiviteter i samfundet omkring museerne.
Hvad der ikke naevnes i teksten men som passende kan tilföjes er, at det bundpiinkt som registreringerne när pä Sjaelland omkring
1920"erne, hvor der samtidig er et abseilut
h0jdepunkt i Skåne, falder sammen med, at
Danmarks Nationalmuseum ved slutningen af
Sophus Miiller aeraen befandt sig i en naermest
afgrundsdyb krise.
Under överskriften »Materialets repraesentativitet» ses pä den regionale fcirdeling i forholdet mellem museiimssamlinger indliyrdes og
mellem museiimssamlinger og privatsamlinger.
Det vises ikke overraskende, at de forskellige
lokale museiimssamlinger har et meget förskelligt og meget lokalt indsamlingsopland, medens samlingen på Statens Historiska Museum
har en meget mere jaevn og repraesentativ fordeling, der dog i st0rrdse ikke helt står mål
med de lokale samlinger. Det vigtigste resultat i
denne repi"aesentativitetsiinders0gelse kommer
dog ved sammeniigningeme med de private
lokalsamlinger. Det fremgår her, at museumssamlingeme som helhed ikke synes at vaere reFornvännen 90(1995)

praesentative för fundsituationen i elet skånske
landskab. Der er områder i det indre af Skåne,
som pä museernes kort er generell fundtomme, hvor privatsamlingerne viser, at der ogsä
ber er et fundmateriale. Ikke i samme omfång
som på de gode agerbrugsjorder i kystzonen,
men alligevel ganske markant.
Kapitlet om de kildekritiske aspekter er en
meget laererig og vigtig del af afhandlingen. Ikke kun med hensyn til det videre förföb i denne, men også for behandlingen af det kaempemateriale, som samlefund og enkeltfund udg0r
i de sydskandinaviske museer i alminddighed.
I de naeste fire afsnit, der udg0r aihandlingens hoveddel, gennemgäs det depot- og enkeltfundnc materiale. Dette g0res i kronologisk afgraensede grupper, hvor hvert afsnit repraesenterer et tidsrum, hvis materiale er rimelig! klart
definierbart, og hvor en indbyrdes sammenligning al materialet må formodes at vaere meningsfull!. Det förste afsnit omhandler Tidligneoliktikum og Mellemneolitikum frem til og
med periode II. Dvs. at gruppen i al vaesenllighed bliver domineret af fund med spidsnakkede og tyndnakkede 0kser. Det andet afsnit omhandler Mellemneolitikum A fra periode III og
frem samt Mellemneolitikum B. Fundene i
denne gruppe bliver således i al vaesentlighed
dominerat af de tyknakkede flint0kser af både
A og B type samt de tyndbladede 0kser. Det
tredje afsnit omhandler Senneolitikum, hvilket
betyder at de dominerende oldsagstyper er
bredaeggedc Hint0kser, flintsegl, skafthulsökser
og llintdolke. I det sidste afsnit gennemgåes
mere generdle kategorier af neolitisk materiale
som f. eks. flaekker, pilespidser, afslag og skrabere. Dels kan de ofte vaere svaere al datere og
dels kan det også ofte vaere svaert at afg0re, om
man har med depotfund eller enkeltfund at
g0re, eller om der er tale om dele af bopladsfund, etc.
Inden fiir hver tidsmässigt algraenset gruppe gennemgåes genstandstyperne en for en.
Ideal skitsen fiir denne gennemgang er: först
praesenteres genstandstypen, derefter ses der
pä fordelingen pä enkeltfund og depotfund, og
för depotfundenes vedkommende på dem, der
kun indeholder én type og dem der kombinerer med andre typer. Derefter sammenlignes
enkeltfiindene og depotfundene for at se, om
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der er forskelligheder mellem dem med hensyn til genstandenes kvaliteter - laengde, slibningsgrad, beskadigdser, etc. Tilslut ses pä
fundenes geografiske placering inden for det
skånske område. I fremlaeggelsen af både enkelt- og depotfundenes fundmilj0er og sammenligningerne mellem dem bruges i udstrakt
grad tabeller og sojlediagrammer. 1 teksten og
diagrammerne baseres sammenligningerne
endvidere stort set udelukkende pä procentudregninger. Dette er forhold jeg senere skal
tage op.
Det fölgende afsnit benaevnt tradition og förändring mä betragtes som et centralt afsnit i afhandlingen. Det er her, der pä basis af nogle
overordnede sammenligninger gennem hele
det neolitiske materiale, dragés slutninger om
forskelle og ligheder på de to fundtyper depotfund og enkeltfund. Det er parametre som genstandenes sl0rrelse, råmaterialets art, fragmenteringsgraden og slibningsgraden, der unders0ges. Udover at sammenligne depotfund med
enkeltfund ses der for råmaterialets art og fragmenteringsgraden ogsä pä, om der er nogen
förskel at spore mellem områder der er rige og
områder der er fattige pä flint som et naturligt
forekommende råstof. Endelig ses der pä den
skiftende intensitet af offerhandlingerne över
tid.
Hvorvidt man mener, at dette afsnit bringer
vaesentlige informationer for dagen, eller endog meningsfyldte informationer, afhaenger af
den indstilling man har til praemisserne for
konklusionerne. Dvs. bl. a. depotfund versus
enkeltfund som meningsfyldte kategorier, og
de dateringskriterier, der er anvendt som basis
lor at vurdere den varierende intensitet i offerhandlingerne. Jeg skal vende tilbage til begge
punkter senere.
I det fölgende afsnit om oflerpladsei nes karakter og akkumulerede fund indföres en alvorlig, men uomgaengelig komplikation. Det er
en kendsgeming, at vi har en läng raekke pladser, hvorpå der er foretaget mere end én
ofring. Det er et na-rliggende sp0rgsmäl, om
man overhovedel kan skelne mellem disse akkumulerede fond pä den ene side og depot og
enkeltfund pä den anden. De akkumulerede
lund diskuteres i dette afsnit i detaljer. At der
er en forskel mellem depotfund og akkumule-
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rede fund accepterer jeg, men om det er sä enkelt at skelne imellem, hvad der er depotfund,
og hvad der er akkumulerede fund får stå til
diskussion. For slet ikke at tale om hvilken stilling enkeltfundene indtager i denne sammenhaeng.
I det naeste afsnit föjes endnu et lag til kompleksiteten omkring offérfundene, idet bopladsofrene inlreiduceres. Der skelnes mellem
grubeoffer, braendingsoffer, stolpehulsoffer og
husoffer. Husofleret er så spinkelt belagt, at
man nok ikke b0r beskaeftige sig mere med dette, men derimod er stolpehulsofféret et saerdeles interessant og velunderst0ttet faenomen.
Hvad angår grubeofre og braendofre, sä er der
flere interessante ting ved disse at diskutere.
Det siges i slutningen af afsnittet, at ligheden
med ofre pä Sarup anlaeggene er påfaldende
og naeppe en tilfaeldighed, en opfattelse jeg helt
kan tilslutte mig.
I afsnittet »Den mesolitiske baggrund» fremdrages det spinkle materiale, der antyder, at de
talrige ofringer i neolitikum ogsä har en mesolitisk baggrund. Man kan tro pä dette materiale
eller lade vaere, og begge holdinger st0cler man
på, men accepterer man, at der er mesolitiske
ofre af samme karakter som de neolitiske, er
del nok troligt, som det fremhaeves i dette afsnit, at deres fremkomst i det mesolitiske miljö
kan föres tilbage til den långvarige kontakt
mellem Eiteb0llekiilturen og de lineaerbändkeramiske grupper i Centraleuropa.
Afliandlingens sidste afsnit, ud över det meget omfattande og saerdeles detaljerede og derfor meget brugbare fimdkatalog, er en sammenfattende beskrivelse af oflerskikken i Neolitikum. Denne hviler naturligvis på den fiirndgående gennemgang af offérfundene, men
med en sanimenkobling med oplysninger omkring udviklingen i bebyggelsemönstret i neolitikum. En stillingtagen til denne sammenfätnings relevans må naturligvis bygge pä en stillingtagen til dens praemisser, hvilket er inholdet af de förudgående afsnit. Derfor vil jeg
övergå til at diskutere disse naermere.
Eonnelle problemer omkring fremstillingen oj
(bildmaterialet
I naesten alle sammenligninger mellem fund
bruges procentsatser. Umiddelbart skulle man
Fornvännen 90 (1995)

182

Recensioner

måske tro, at dette er en enkel og klar made at
vise ligheder og forskelle i materialet pä. Men
sä simpelt er det ikke. Prcxentberegninger på
et grundlag, lavere end 100 er suspekte, og en
god tommelfingerregel siger, at man aldrig b0r
udregne procenter pä en basis under 50. All
herunder mä betragtes som direkte vildledende. Ikke desto mindre er afliandlingens datasammenligninger i udstrakt grad baseret på
ganske smä totalsummer. F. eks. i Fig. 24 er t o
talsummen for kombinationsdepoter med
spidsnakkede 0kser 16 og for bäde dolkstave
og dobbeltaeggede strids0kser er totalsummen
for enkelttype fund en og for kombinationsdepoter tre. Det er ganske meningsföst her at angive procentsatser.
Da vaerdierne ved långt de fleste grafer er
meget små, er det påkraevet, at man kan se de
absolutte vaerdier för at kunne becfömme sammenligningerne. Det ville have hjulpet, hvis
der ved hver s0jle havde vaeret placeret absolutte vaerdier. Som det er nu, skal man lave et
st0rre research arbejde for overhovedet at kunne becfömme, om sammenligningerne kan tilla-gges nogen betydning. Tag som eksempel
Fig. 79, der viser procentdelen af enkelt- og depotfund, der er fundet i förbindelse med sten.
Jeg kiggede lidt pä, om jeg evt. kunne finde ud
af at saette totaler på de forskellige s0jler, men
mätte opgive. Hvis jeg virkdig havde pr0vet,
var det sikkert lykkedes, men efter nogen lid
besluttede jeg, at det var for besvaerligt, og jeg
»cfömte» derfor afbildningen som »meningsfös», da jeg ikke kunne becfömme, hvad dens
grundlag egentlig var!
Problemer omkring begreheme depotfund og
enkeltfund
En af hovedreglerne for anvendelse af statistik
er, at det materiale, det bliver anvendt på, er
systematisk udvalgt, og at ud valget er repraesentativi i forhold lil den grimdpopulation, det
er et udvalg af. Det er begraenset hvor långt vi
kan nä med disse krav i arkaeologien, men vi er
n0clt til at pr0ve, og det er derfor, at vi altid mä
hegge uliyre va'gt pä en systematisk kildekritik.
Det vaesentligste led i kildeki itikken i denne
afhandlings sammenhaeng er fiir mig en becföinmelse af, om de to samples, der föbende
sammenlignes med hinanden, nu ogsä i rimelig
hon.•minen 911 (1995)

grad overholder statistikkens kriterier for systematiske samples. Dvs. om det der udskilles som
depotfund, og det der udskilles som enkeltfund, nu også repraesenterer to systematisk tidskifte samples, der meningsfuldt kan sammenlignes. En sådan becfömmelse er n0dvendig,
hvis vi senere ud fra de indbyrdes sammenligninger skal kunne dragé slutninger om, hvorvidt de repraesenterer to forskellige populationer, dvs. hvorvidt depotfund og enkeltfund
hver for sig udg0r en separat deponeringsskik,
eller i afliandlingens förstånd en offerskik.
Depotfundene defineres som tidligare na-vnt
som: »alla fynd vilka består av två eller flera föremål nedlagda samtidigt». Denne definition
hviler på en handling i förtiden, som ikke kan
iagttages. Derfor kan man med rette sp0rge:
Hvad er de konkrete arkaeologiske kriterier
for, at et fund kan godtages, henholdsvis b0r
afvises som et depotfund? Den bedste made at
afdaekke konkrete operative kritierier på i arka"ologien er ved at unders0ge den anvendte
praksis. Med andre ord ved at kiggc i frindkataloget. F. eks. ved fund 248 Munkarp, kategoriseret som et depotfund, finder man fölgende
tundoplysningei: »funna tillsammans vid plöjning». Er det et kriterium pä samtidig nedlaeggning? Endnu sva-rere at förstå er f. eks.
194 V. Karalry: »Flintdolk med rombiskt fyrsömmadt skaft, funnen jämte en liknande å
Karlslund», for slet ikke at tale om 193 V. Karaby, der også er kategoriseret som et depotfund.
Her er slet ingen fundoplysninger angivet, og
hvis man slår op hos Rech 1979, hvortil der
henvises, finder man, at alle fundoplysninger
er gäer tabt!
Det mä her vaere på sin pläds at vende sig
mod Billinge-fundet, som med rette bchandles
i detaljer i afhandlingen, Her er, belagt gennem udgravning, fundet 4 ökser af forskellig
type med en gennemsnitlig indbyrdes afstånd
på ca. 1 m i samme niveau. Pä side 135 stär
der: »Inga av yxorna påträffades intill varandra
vilket är det viktigaste kännetecknet ftir ett depäfynd», og lidt senere: -Det råder ingen tvekan om att fyndet skulle ha betecknats som slutet fynd om föremålen pä träffats fcir bara nägra decennier sedan exh funnit vägen in till
museerna utan att en efterundersökning gjorts.
Föremålen skulle i museijonrnaler ha beskrivits
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som uppgrävda på samma ställe eller funna på
samma ställe i torvjord." Konklusionen i afhandlingen bliver, at Billinge-fundet naeppe er et
depotfund.
Se dette er kildekritik, der vil noget. Jeg vil
mene, at hvis man overförer argumentationen
fra Billinge-fundet generell til fundkataloget,
så må en stor del af det, der anses for at vaere
depotfund, kasseres som sådanne.
Jeg kan også fremhaeve et andet eksempel
på, al de kildekritiske kriterier fiir, hvad der
kan opfattes som depotfund, har vaeret meget
afslappede. Pä side 113 omtales en st0rre forskel på fragmenteringsgrad i depotfundene
mellem det skånske materiale og det danske
materiale, således som det er behandlet af Poul
Otto Nielsen. Det siges her: »Den låga andelen
fragment i Danmark kan till en del bero pä att
Nielsen stundtals identifierar möjliga depåfynd
med sparsamma fyndupplysningar, efter kriterier som likartad teknik, form och patina. Exempelvis skulle Perstorpsfyndet knappast kunnat identifieras som en depå efter sådana kriterier.» Sp0rgsmälet er, om det ikke neteip var sådanne kriterier forfatteren burde have taget i
anvendelse över for det skånske materiale.
På det kildekritiske plan mä man nok sige, at
afliandlingens st0rste svaghed er, at den ikke
klart skelner mellem begreberne nedlaegningskategorier eig fundkategoriei. Sidstnaevnte er
et begreb, der knytter sig til det arka-ologen finder, og her er det i den aktuelle sammenha-ng
normalt at skelne mellem samlefund og enkeltfund. Disse to rundkategorier siger ikke meget
andet end at genstandene er fundet sammen
eller alene. Et samlefund kan stamme fra et depotfund i afliandlingens forstand, en anden
form fiir deponering, eller et bopladsfund for
den sägs skyld. Der er adskillige nedlaeggelseskategorier, der kan danne baggrund for et
samlefund, og der er bestemt intet automatisk
lighedstegn mellem samlefund og depotfund.
Det der i kalaloget bena-vnes for depotfund, er
i realiteten at betragte som samlefund, og kun
med en argumentation i hvert enkelt tilfaelde,
kan man beslutte, hvilken nedhcgningskatcgoi i
de skal henfores lil.
Pä trods af, at man mä vaere kritisk över lor,
hvad man skal acceptere som depotfund, er der
ingen tvivl om, al vi her med en selvsta-ndig
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nedlaggdseskategori at g0re. Det samme er jeg
ikke så sikker på er dlfaeldel med enkeltfundene. Disse har jeg svaert ved at betragte som andet end et udvalg af enkdtgenstande med baggrund i forskellige nedlaeggelseskategorier.
For at nå frem til et udvalg af enkeltfund,
som er direkte sammanligneligt med depotfundene, begraeser forfatteren sig til at se pä de enkeltfund, der udviser samme fundsituation som
depotfundene (fundet i våd mark eller i förbindelse med sten), men medens depotfundene i
sig selv har en indbygget kvalitet, der peger på
en selvsta-ndig nedlaeggelseskategori (at der er
fundet flere sammen) så gaelder det ikke enkeltfundene, og der er derfor st0rre sandsynlighed for, at de udg0r et udvalg, der repraesenterer flere forskellige nedla?ggdseskategorier. Blandt disse naturligvis depotfund og akkumulerede offerlund, men i h0j grad også gravfund (en 0kse fundet i förbindelse med sten vil
jeg til enhver tid primaert lolke som et 0ddagl
gravfund), og bopladsfund (det er ved mange
sjaellandske mosefund vanskdigt at skelne mellem offerlund og boplads »udsmid»).
Forfatteren foretager en sanmienligning
mellem depotfunds0kser og enkeltfunds0kser,
som viser, at disse »sampler» ikke kan stamme
fra samme »population». Det er för mig imidlertid ikke det samme som at vise, at enkeltfunds0kser udg0r en saerskilt nedheggelseskategori. Det viser kun at enkeltfunds0kserne på
trods af, at de i unders0gelsen er udvalgt, sä de
har faelles fundsituation med depotfundene, ikke udg0r et simpelt udsnit af disse. Årsagen til
at de udviser en anden profil end depotfunds0kserne er efter min opfattelse ikke, at de udg0r en egen deponeringskategori, men at de i
udstrakt grad udg0r en samnienblanding af
forskellige deponeringskategorier.
Medens vi således nok kan regne med, at
samlefundene i overvejende grad kommer fra
isolerede deponeringer i både våd mark og t0r
mark, samt gi ubedeponeringer på t0r mark, sä
kan vi efter min bedste overbevisning slet ikke
styre hvilke deponeringstyper, der er eiphav til
fnndkategorien enkeltfund.
Furtiilkiiiiigspioblerner
El sidste st0rre enmekompleks, der li0r diskuteres, er fortolkningen af deponeringerne. Jeg
Fornvännen 90(1995)
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läste med stor interesse beskrivelserne al ele
mulige grubeofre på bopladserne, og jeg mä sige, al de virker utrolig bekendte. Faktisk er de
sammenligninger med Danmark der fremdrages alt for fä og fragmentariske i forhold til,
hvad der föreligger, og i långt de fleste tilfaelde
er det klart Sarup-anlaeg vi laler om. Fundene
fra Eller0dgård og Troldebjerg skal således formodentlig også ind i denne kategori.
Vi har i dag omkring 30-40 erkendte Sarupanlaeg i Danmark (afhaengig af hvor striks man
er med sine kriterier). Karakteristisk for dem
er bl. a. grubeofre, dels i de omkransende systemgrave, dels i mindre gruber på inderfladerne. Det er vaerd at bema^ke, at de også alle
sammen er bopladser, om end der er en klar
tendens til, at bopladsfunktionerne fölger efter
de egentlige rituelle läser pä pladserne. Denne
tidsudvikling ses tyddigt pä Sarup, men her er
det ogsä klart, at der er en markant overlapning mellem de rituelle funktioner i finni af
grubeofre og beboelsesma'ssige funktioner i
MN II. På andre pladser er tidsforskellen mellem det rituelle og det beboelsesmaessige aspekt
mindre (inden for samme arkäologiske fase),
og de folier endda måske ud i et - således på
Toftum, hvor hele materialet dateres til TN II.
Her ser det ud til, at de seneste rituelle aktiviteter i systemgravene i stort omfång og ganske
bevidst har involveret egentligt bopladsafiald.
På denne baggrund kan man nok fole, at det
er lidt prematurt, al der i de afsluttende kommentarer om bopladsofre anfores, at Skäne er
anderlcdes end det 0vrige Sydskandinavien: at
Sarup-anlaeg ikke benyttes her, men at de samme funktioner föregår på bopladserne i stedet
for. Skåne kan naturligtvis vaere anderledes,
men de senere års erlaringer i Danmark med
en massiv oindefinering til Sarup-pladser af,
livad der hidtil har vaeret ansct som bopladser,
maner til forsigtighed.
I afhandlingen betragtes depotfund og enkeltfund udelukkende som rituelle nedlaeggelser. Uanset al jeg rent faktisk går ind fiir rituelle tolkninger af meget af det finichnateriale, vi
her tåler om, har jeg svaert ved at acceptere, at
det alt sammen er rituell. For det förste er jeg
slet ikke overbevist om det saet al argumenter,
der opstilles mod ideerne om vaerdidepotei.
For det andet finder jeg også, at der i det neoliFornvännen 90(1995)

tiske materiale kan ses vidnesbyrd, der peger
mod, at dele af depotmaterialet har karakter af
vaerdidepotei". Jeg taenker her forst og fremmest pä dolkdepoterne. Hvis man ser pä ndbredelsen af depoter med Type I dolker i Danmark (Ebbe Lomborg 1973, Die Flinldolche Dänemarks), sä vil man se, at depoterne ligger ta?t

om mineområdeme ved Ålborg, hvor Type 1
dolkene formodentlig er fremstillet og spredt
fra. Yderligere er de depoter, der indeholder
flest dolke, dem der ligger taettest til minerne.
J o hengere man kommer vaek fra minerne jo
faerre depoter er der, og j o faerre dolke indeholder depoterne. At betragte depoterne som
vaerdier, der er blevet akkumtileret for at indgä
i udvekslingsbegivenheder, men som af den
ene eller anden ärsag ikke er blevet realiseret
af den der har akkiimtilerct dem, synes at ligge
lige for. De st0rste og fleste deponeringer finder man naturligvis »ved kilden», hvor maengden er st0rst og vaerdien mindst.
Det iiemlia-vcs i afhandlingen, at nedheggelserne i den senere del af Tragtba-gerkulturen i
Skåne (i modsa'tning til i Danmark) nästen
forsvinder, när man d0mmer ud fra de daterende tyknakkede A-0kser. Jeg mener her, at
forfatteren har glemt at tage den geografisk
ska-ve lördelling mellem A-0kserne og B-0kserne i betragtning. Sidstna-vnte förekommer megel byppigere mod 0st, og vi har efterhanden
sikre vidnesbyrd pä, at A-0kserne mod vest
fortsaetter ind i MN B (Li.shelh Wincents Rasmussen, Kainsbakke. En kyslboplads fru yngre stenålder.
1991). A- og B-0kserne er ikke et godt grundlag a t skelne mellem MN A o g MN B pä. Skiliel
mellem de to typer uclgöi ikke en synkron horisont, og manglen pä depotfund med A-0kser
i Skäne er måske lige så meget et vidnesbyrd
om cn tidlig fienikoinsi af B-0kserne her, som
det er et vidnesbyrd om et midlertidig stop i
nedlaeggelserne.
Der laegges i afhandlingen stor vaegt pä, at
den markante tilstedevaerelse af en nedla-ggelsesskik i MN B al fuldsta-ndig samme karakter
som i TN og MN A er en nyerkendelse. Det er
her nok vigtigt at holde fäst i, at den egentlige
nyerkendelse er den, at B-0kserne har en sen
datering, sä sen at en god del al dem formodentlig slet ikke tilli0rer Tragtbaegerkulturen,
sensu slricto. Man skal buske, at B-0kserne
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oprindeligt blev regnet lör fuldt og helt at tilIi0re Tragtbaegerkulturen. Med forskydningen
af dem tidsmaessigt er de nedlaeggdsesskikke,
der knytter sig til dem naturligvis også flyttet
med. Ikke overraskende er der derfor en kontinuitet i nedlaeggdsesskikken fra Tragtbaegerkulturen og ind i MN B (at forfatteren fremhaever at kontinuiteten er med TN-MN A II fremfor sen MN A mener jeg med henvisning til
ovennaevnte bemaerkninger om 0ksernes datering ikke er helt relevant). Af vaesentlig nyheds
interesse ville det derimod vaere, hvis det havde
vaeret inuligt for forfatteren at pävise, at det
iblandt ogsä var den regulaere Stridsöksekultur, der stod bag nedheggelserne af 0ksedepoterne. Det har imidlertid ikke vaeret muligt.
Dog påpeges det, at der ogsä ved nedlaeggelsen
af strids0kser er en klar parallellitet mellem de
to kulturer, ogjeg skal ikke blive forundret, om
det viser sig at forfatteren har ret: at Strids0ksekulturen
fortsaetter
Tragtbaegerkulturens
nedlaeggelsesskik.
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forskellige perioder ska-v vrides, fordi der ikke
tages hensyn til regionaliteten i det sydskandinaviske fundmateriale.
Torsten Madsen
Institut for förhistorisk arkaeologi
Moesgård, DK-8270 Hojbjerg
Danmark

John Troeng, Worldwide Chronology oj lijly-three
Prehistoric Innovations. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8", No. 21, 1993. 311 pp.
ISBN 91-22-01569-8.

Konklusion

This is an impressive study of time and change
in human society on a global scale during the
entire prehistoric period. It is based on the
concept of innovations which had "great effect
on overall perfiirmance of socio-cultural systems and was commonly used". World horizons are recognised, meaning a spän of time
within which the same innovation emeiged

Afhandlingen Atl kasta yxan i sjön repraesenterer
et meget omfattende registrerings- og analysearbejde. Dens st0rste vaerdi ligger i, at den samler og tilga'iigeligg0r et stort skånsk materiale
der tidligare kun har vaeret sporadisk ndnyttet.
Den yder ogsä et storl og nyttigt kildekritisk arbejde omkring de forskellige museums- og pi ivatsamlingers repraesentativitet, et arbejde, der
også kan komme studier på andre områder iii
nytie. Endvidere saetter afhandlingen fokus pä
ikke alene det ekstraordinaere omfång al nedlaggelsesskikkene, men også på den kontinuitet, der er tilstede igennem hele Neolitikum.
Det kan dog ikke skjules, at afhandlingen
har flere svagheder i analyse- og fortolkningsdelen. Vaerst er nok den manglende skdnen
mellem fundkategorier og nedlaeggelseskategorier. Det resulterer til en vis grad i at mange
konklusioner bliver ensidige og efter min opfattelse léjlagtige. F. eks. kan jeg slet ikke acceptere at fondkategorien enkeltfund kan omsaettes til en fremtraedende nedheggelseskategori »enkeltoffer». Del skaemmer også afliandlingen, at de kvantitative oplysninger ikke er
behandlet pä en statistisk forsvarlig made, og at
beregningerne af nedla-ggelsesinlensiteten i

is condensed into 53 maps (one for each seIc-eie-cl innovation) and explanatory texts. It is a
view of human progress seen from such a distance that the delails are löst, resulting in a
clarity that could be its strengtli or its weakness.
Il is evident that human progress from the
stone-breaking activities of early bominids to
the emergence of fixxl-producing, lilerale societies has not proceeded at the same place in
different parts of the world, or thal the same
plates were always inhabited if at all. Geographical and environmental coiisiderations
have had to be treated very generally. Yet, the
broadness of the approach and ihe author's exhaustive tonsullation of the relevant literature
is stimulating. I lowever ha/y the details may be
the broad pattern is not to be ignored, whatever it really implies. The inc-viiable questions
arise as lo how the innovations described arose
and spread. There is much emphasis on
whether diffusion or non-diffusion were factors. Certainly, at the recent end of prehistory
it is not necessary lo indulge in a rehash of the
"old and arid debate" as Renfrew would put it,
bul lor the very earliest periods of more than

throughout the world. A wealth ofinformation

Fornvännen oo (1995)
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one and a hall million years ago much of the
Old and all of the New Worlds were uninhabited. Thus, the earliest innovations of ptnniding, grinding and flaking of stone will only occur where regions were occupied by hominids
for the first time and is unlikely to represent
anything but a migration. This is a very different matter to the reception of new ideas by an
existing population.
Troeng recognises eleven World Horizons
between the Upper Plkxene (2700-1800 Kyr)
and the Late Atlantic (6-5 Kyr). Obviously,
they become shorter as the råte of change accelerates during the Late Pleistocene. Before
summarising his conclusions, it is worth considering the aims and criteria on which they
are based, as clearly expressed in the iniroductory text.
Innovations have been selected on the basis
that they imply one or more of the following: a
more efficient technology, mode of subsistence
or social organisation, or a new mode of symbolism. It might be argued that some technology is inseparable from symbolism (e.g. shapes
of artifacts to particular patterns) but these
seem reasonable definitions. His criteria preclude anything after 3000 B.C. and that the sites
must be properly dated. T h e latter is obviously fundamental lo bis study and lie is at the
mercy of the results as published. Consideration is given to lhe validity of the associations
between the archaeological evidence for particular innovations and the source of the given
dale, and different methods of dating receive A

and B categories of reliability, e.g. radiocarbon,
iiianium series and ESR in lhe A category are
taken as more reliable than amino acid racem-

ization or faunal associations in the B category.
His aims are fourfold: (1) to date the emergence of the innovations, (2) to identify "world
horizons", (3) to investigate associated indications of environmental changes, (4) to analyse the spatio-temporal pattern of each innovation.
His conclusions are based on tlie premises
that every innovation requires the knowledge
of one or more preceding innovations and that
similarities between different regions and parts
of the world mav eomprise common cultural
elements, a common origin and a common
Fm n. 'imnen 90 (1993)
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chronology. These matters are all discussed
and daborated upon in the introductory sections. T h e difficulties and weaknesses of this
global synthesis are clearly evident to the author, who is at pains to emphasise that his data
all comes from secondary sources, although
some personal communication with colleagues
has resolved or amplified some discrepancies.
Perhaps the main unresolvable problem is that
standards of investigation and publication differ throughout the world, and the varying (imitations of the archaeological evidence that is
preserved.
T h e prospective reader will wish to know
how this mäss of information is presented in
the volume. It is done with commendable clarity and consistency: each innovation has its own
global map with a brief introductory text and a
table giving the age, type of evidence, representative site and bibliographical references.
T h e global map is divided into four parts with
eight regions in each. T h e parts are continenlal, i.e. Western Eurasia, Africa, Eastern Asia
and Australia and America, l h e regions have
been delineated to be roughly equivalent in
size, as now and in prehistoric times and, to
make them understandable, broadly consistent
with modern state boundaries, or with areas as
commonly defined in archaeological literature.
For example, Western Eurasia is divided into
tlie eight regions of Western Europé, Eastern
Europé, Central Southern Europé, Western Siberia, South West Asia, Pakistan, Iran and India. I h e tabulated age for the appearance of
lhe innovation in each region has a triplc-i of
letters (A to C) appended beside it, being the A
and B grading mentioned above and a third
one, C, being an assessment of the reliability of
the age claimed. T h e World Horizons are only
based on those dates which have a grade A or
B lör each of these reliability factors.
From the maps it can be assessed al a glance
how, wilh the data provided, lhe various innovations appeared in each region. 1 lic dale of
the "emergence of the innovation" is shown in
a box on the map within each region. If the
spatio-temporal pattern sheiws the earliest date
abutting against progressiv-dy låter dates with
no two dates separated by clearly earlier ones,
then this is regarded a.s being consistent with
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diffusion from a single area. T h e recognition of
World Horizons on this basis is further divided
into three classes of diminishing reliability, the
first class being as above with no "considerations of shortcomings of the archaeological record in any region". Second class allows for a
few marginal variations in one region, and
third class two. Other patterns are suggestive of
independent evolution in multiple areas or just
incondnsive.
From this mäss of condensed information
Troeng bravdy identifies eleven World Horizons which, apart from the first one (the flaking of stone), include several innovations in
each of them. They range from the Upper
Pliocene (2700-1800 Kyr) Flaking of stone to
the Late Atlantic (6-5 Kyr) with metal use and
cultivation of fibre plants. In between are nine
more with time spans decreasing in proportion
to their proximity to the present. More subjectively, Troeng gives possible reasons for the
success of the innovations which occurred during each particular World Horizon, most of
which are obviously impeissible to substantiate
but neverthdess make good points for discussion. The writer finds some of them quite inuiguing, especially those in the Late Pleniglacial (26-15 Kyr) being attributed to a storage
economy and canids, mainly on the strength of
pits at Western European sites and wolves at
Dolni Vestonicc. This seems somewhat tenuOUS, as does rather more so the Middle Plenigladal (60-27 Kyr) with a höst of innovations
(grinding, mining, bone awls, fishing, shell fish
collecting Äthis one certainly earlier, cf. Klasies
River Mouth, South Africa], micro-blades, axes/
adzes, light projectiles Äincondusive], rexk art
Aperhaps] and bored stones) to water-cralt and
the bow and arrow. Others seem more acceptable, such as Oldest Dryas (14-13 Kyr) wilh
barbed points, transverse points, vessels and
water-craft attributed to fishing and watercraft. l h e latter being represented by the migrations of people into regions where no other
method of transport would have been léasable.
Any one of these World Horizons could be the
subject of separate volumes and, to some extent, already are. A long review could be written on each one, but this is not the place to do
so. All specialists will find plenty to confront
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him with. I would put the retouched flakes in
Bed I of Olduvai Tanzania, into his Scraper
category and thus push back this particular innovation, the early date for Vallonet, France, is
very suspect, the availability of sufficient suitable stone för the use of Levallois technique is
ignored. There is much more that is quesliouable and 1 could go on and 1 am sure others
will, but the reviewer is of the opinion that it
should not distract from the männer in which
Troeng has expressed the wealth of data that
he has collected. In some respects it is a lair
statement of the present position of prehistoric
studies seen on a global scale. It warrants discussion and criticism more on the validity of
the evidence for the innovations than on some
of the interpretations. It is the broad issues that
are relevant. For example, what is to be made
of his condusion that environmental change
was not a time of increase in innovations?
There is nmch in his study that supports clillusion in many things, rather than independent
evolution, althemgh that is also evident in America. Although others have previously suggested
various stages of cultural or technological innovation that could be regarded as "Workl Horizons" in the sense that Troeng describes them,
he claims to have recognised a few new ones
(barbed bone points, transverse points and vessels) he modestly states that "it is rather tlie

more detailed documentation of the horizons
on a world-wide scale which I see as one on the
major contributions of the present study". I
think that many will agree and, hopefnlly, it will
stimulate constructive elaborations of the geographica] and environmental ladors through
time on some of the more controversial innovations. As a source book, it is invaluable.

J. f Wymer
Portway House, Old Sarum Park
Salisbui v. Wiltshire
SP4 6EB England

Tbeirleif Sjovold, Lhe Scandinavian Reluj ISiuucbes oj the Migraiioii Period: An attempt at a new
dassification. Institutt fin Arkeologi, Kunsthistorie og Numismatikk, Oldsaksamlingen, Oslo
Fornvännen 90(1995)
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(1993). Norske Oldfunn XV. 132 s. ISBN 827181-111-8.
Professor Sj0vold has done the field of European archaeology a considcrable service by producing, in his retirement, a volume in the series Norske Oldfunn on the Scandinavian relief
brooches. This book provides us with a corpus
and dassification of this important set of objects, thus bringing up to date, though building
upon rather than surpassing, Eva Nissen Meyer's slim but immensely informative monograph of 1934. For the first time we have a
complete set of illustrations of these brooches,
together with a catalogue that gives comprehensive bibliographical references and darifies
a number of problems concerning the provenance of certain brooches.
T h e new dassification offered here is a strictly descriptive and formål one. A hierarchy of
variables is used: firstly the presence of a rhomboidal or non-rhomboidal foot; secondly the
shape of the headplate (rectangular or semicircular); thirdly the shape of the bow. T h e brooches with a rhomboidal foot (Type A) are further divided into subtypes according to the
whether or not the footplate is divided down
the middle and the general form of the footplate lobes: whether they are moddled as discs,
heads or masks, in various combinations.
T h e groups thus defined are discussed in
terms of their internal similarity, geographical
distribution and overseas parallels. Chronology
is only occasionally touched upon, which is disappointing.
Appended to the main section of the book is
a study by Thorleif Sj0vold assessing the problems of dassification from a mathematical point
of view. This makes the point perfectly clear
that different types of dassification are possible,
such as one based primarily on similarity coefficients derived from the presence or absence of
compositional elements defined at a finer levd
of detail, the method that I have used to dassify
the closely related Anglo-Saxon square-headed
brooches. An experimental use of this method
by Thorleif Sj0vold in fact produces results that
are encouragingly similar to and thus supportive of the 'weighted' system prioritizing the variables noted above that the main dassification

adheres to. T h e advantage of the finer method
is that it brings one doser to a historical dassification of the brooches, giving a better guide to
groups of brooches which are especially closely
related in form. Its disadvantage is that it is impractical for the dassificational notation used
with this system—categories like 'group XVI',
for instance—to encode, descriptivdy, the features of the brooches. This approach is also likely to hide major subdivisions in the material,
such as the curiously different distributions of
Sj0vold's Types A5 and A6.
Whatever different results different approaches might create, the most important
thing is that the material basis for further studies using the Scandinavian relief brooches is
now much more readily accessible. And there is
a growing need for the archaeological world to
protect and nurture experience and skill in
artefactual and stylistic studies, which can make
great contributions to both local and international analyses, especially as (in most of Europé) metal-detecting and other forms of surveying are causing a strong growth in the volume
of 'loose finds' in the archaeological record.
Work on relief brooches is to the före in this field. Sj0vold's work falls into a series of publications, of the Anglo-Saxon brooches by myself,
and the Continental ones by Gunther Haseloff',
while work in progress by Siv Kristoffersen and
Bente Magnus will add to the detailed analysis
of the Norwegian and Swedish finds respectivdy. This book is to be warmly welcomed.
John Hines
Cardiff University of Wales
PO Box 94
Cardiff CF1 3XB, Wales

Hans Reichstein, Die wUdlehenden Säugeliere von
Haithabu. Berichte iiber die Ausgrabungen in
Haithabu, Bericht 30. Karl Wachholtz Verlag
Neumunster 1991. 184 S. ISBN 3-529-01930-5.
Mit der Monographie iiber die wildlebenden
Säugetiere ist vor einiger Zeit der 30. Bericht
iiber die Ausgrabungen von Haithabu erschienen und der neuntc, der die Tierknochenreste
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behandelt. Dieser hohe Anteil an Tierberichten
legt Zeugnis ab von der intensiven Znsammenarbeit der Haithabu-Forschung und den Zoologen des Instituts fiir Haustierkunde in Kiel,
die sich der Knochen angenommen hatten, um
sie zunächst - mit Ausnahme der Knochenartefäkte und Geweihe - vornehinlich unter zoologist ben und (lomestikationsgesdiichllichen Aspekten zu untersuchen. Während der laufenden Diskussionen mit den Archäologen ergaben sich dann sehr schnell Fragen hinsichtlich
des (ikononiisch-kiiliurgese hie hl lic ben Aussagewertes des Knochenmaterials, und später kamen auch ökologische Aspekte dazu. Die Entwicklung und Ausweitung dieser Fragesteltungen geben denn auch der AichäologischZoologischen Arbeitsgruppe in Schleswig ihr
heutiges Cepräge.
Unter den vielen hunderttausenden von
Knochen, die in Haithabu während der letzten

grofien Grabungskampagnen (1966-1969 und
1979/1980) freigelegt wurden maehen die hier
!iehaiidelten rund 2 000 Reste (excl. Geweih)
von wildlebenden Säugetieren einen zahlenmäBig nur äufierst geringen Anteil ans. Schon die
niedrige Fundzahl zeigt, daB Wildsäugetiere,
einschlieBlich der potentiell llcischliefernden
Arten, von wirtschaftlich völlig untergeordneter Bedeutung waren. Anders als bei den wii tschaftlich wichtigen Haustierarten, bei denen
schon allein eine hohe Fundzahl eine gewisse
,,Bewertung" zuläBt, miissen fiir die Bearbeitung der Wildtiere also andere MaBstäbe gellen. Diese sind mehr im zoologisch-naturgeschichtlidien Bereich angesiedelt. Besonders
die um eine Rekonstruktion prähistorischer
Faunen bemiihte Tiergeografie ist auf Bodenfunde als oftmals einziger Inlormalionsqiielle
angewiesen, aus der sich z.uverlässige Informationen iiber die Säugetierfäuna und deren
Wandel in vor- und friihgeschichtlichei' Zeit
gewinnen lassen.
Der Bericht beginnt mit einer Ubersicht
iiber die im Fundgut vertretenen Tierarten.
Die Knochen lieBen sich 39 Arten zuordnen,
unter denen - dank stichprobenartig durchgeliilnten Sdilämmens - audi zahlreiche Kleinsäugetiere auftraten. Fiir die Mehrzahl der aufgefondenen Nagetiere, Landraubtiere, Insektenfresser und Paarhufer war die Gegend um

189

Haithabu ihr naturlicher Lebensraum, in dem
sie erbeutet wurden bzw. verendet sind. So
spiegelt das Artenspektrum eine Landschaft,
die ihr Gepräge durch ein Nebeneinander von
geschlossenen Waldungen, tittenen Ståndorten, anmoorigen Gebieten und zahlreiehen Gewässern erhielt. Auch die Robbenarten, mit
Ausnahme der arktischen Sattelrobbe, känn
man der einheimischen Säugetierfäuna zurechnen. Knochen des Schwertwals und des
WeiBschnauzendelphins sind wohl als Strandiingsfimde anzusehen, während die des Walrosses und des Pottwals auf Handelswegen in
die Siedlung gelangt sind.
Der Hauptteil des Buches besteht aus der
Beschreibung der Funde der einzelnen Arten,
die einem bestimmten Gliederungsschema
folgt. Auf Angaben zur Fundmenge und zu
den vorhandenen Skelettelementen folgen solche zum Fragmentierungsgrad, der Mindestindividuenzahl und dem individuellen Alter.
Einen weiten Raum nehmen die osteometrischen Analysen ein, gilt es doch nicht nur
Wild- und Haustiere (Wolf/Hund, Wild/Hauskatze, Wild-/Hausschwein, Ur/Rind) voneinander abzugrenz.en, sondern audi zeitlich verlaufende GröBenschwankungen oder geographisch gerichlele GröBenänderungen der
Wildarten aufzudecken. Zu diesem Zwecke hat
der Verfasser MeBdaten aus einer Vielzahl
von Siedlungsgrabungen zusammengestellt
nnd greilt auch fällweisc auf Skelette rezenter
Arten aus der Sammlung des Instituts liir
Haustierkunde, Kiel zuriick. Sehr eingehend
wird der Abschnitt ,,zoogeographische nnd
ökologische Bemerkungen" behandelt, sind
die Wildtierfimde doch, wie bereits angedeutet, gerade unter diesem Aspekt von Bedeutung. Ihr Auftreten im Funelgul känn z. B.
dazu beiträgen, friihere Verbreitungsgrenzen
abzustecken. Auch hier werden elie Informationen aus einer Menge von Grabungslunden
berucksichtigt, ebenso wie zoogeografische
Untersuchungen iiber rezentes Vorkommen.
In zwei abschlieBenden Kapiteln werden die
aulgefundenen Wildtiere dann zusanimenlassend unter fäunistisch-cikologisc lien sowie unter ökononiisch-kulturgesdiidillichen
Gesiditspunkten betrachtet. Ein unilässencles Literaturverzeichnis, ein umfangreicher Fototeil
Fornvännen 90 (1995)
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sowie eine Auflistung sämtlicher MeBwerte,
die eine gute Basis fiir weitere vergleichende
Untersuchungen liefern cliirften, schlieBen
den Bericht ab.
Die Wildtierarten sind im Fundgut sehr unterschiedlich stark repräsentiert. Hohe bzw.
niedi ige Fundzahlen können jedcxh nicht oder
nicht ausschliefilich als Indikatoren fiir häiifiges bzw. seltenes Vorkommen im Umfeld der
Siedlung herangezogen werden. Gerade was
das jagdbare Wild angeht - und dessen Reste
maehen iiber 70 9c der Fundmenge ans - spielt
die anthropogene Selektion eine groBe Rolle.
Der Autor betont mehrfach die Schwierigkeit
einer „Bewertung" der Befunde und geht deshalb dabei sehr ditférenziert vor. Er sieht sowohl kulturgeschichtlich begriindete menschliche Interessen als auch natiirliche, durch die
Natur bzw. die Biologie der jeweiligen Art bedingte Verbreitungsmuster auf die Fundmenge einen EinfluB nehmen. Ein gutes Beispiel fiir die Verflechtung unterschiedlicher
Einflusskriterien gibt ein Vergleich der Hänfigkeitsverteilungen von Wildsdiwein, Rotbirsdi,
Reh, Feldhase und Fuchs aus Haithabu und
dem hochmittclalterlichen Schleswig. Während
in Haithabu Wildsdiwein und Rothirsch zum
,,häuligen" Jagdwild zahlen, hat ihre Bedeutung in Schleswig zugnnsten von Reh und
I lasc stark abgenommen. Die Verschiebungen
der Fundmengen reflektieren hier ganz offensiditlich mit landschaftlichen Veränderungen
einliergehende Änderungen in der Bestandsdichte der Arten. DaB dagegen die Menge der
Fuchsknochen, die in Haithabu ungewöhnich
grofi ist. in Schleswig stark abgenommen hat,
fiihrt der Autor eher auf schwindendes Interesse am Pelzwerk dieser Tiere zuriick als auf
schwindendes Fuchsveirkommen in der Natur.
In der Umgebung Haitliabus schon seiten vorkommend waren sicherlich Eich, Ur, Wolf und
Biber was sich in niedrigen Fundzahlen autdriickl. Andererseits sind audi z. B. Eichhörndien, Mauswiesel und Waldiltis nur durch
wenige Knochen vertreten, was nicht auf geringe Bestandsdichten zuriickzufuhren sein
muB, sondern darauf beruhen känn, daB einfach keine Notwendigkeit einer Bejagung bestand. Ebensowenig erhält man anhand der
Skdettfimde von Seehund, Kegelroblie und
Fornvännen 90(1995)

Ringelrobbe Kenntnisse iiber die Häufigkeit
dieser Alten in der Westlichen Ostsee.
Was die wirtschaftsneutralen Kleinsäugetiere
angeht, ist ihr Auttinden von mehreren Zufällen abhängig: zum einen sind dem insofern
Grenzen gesetzt als diese Tiere - mit Ausnahme von Hausmaus und Hausratle - ja nicht in
ständiger Nachbarschaft zum Menschen lebten
und nur zufällig in den Siedlungsraum gelangten, zum anderen miissen giinstige Fundumstände und der Einsatz spezieller Grabungsmelhoden ein Aufiinden iiberhaupt erst ermöglichen. So spiegelt sich in den Fundzahlen
nicht zwangsläufig häufiges bzw. seltenes Vorkommen in der Natur wider geschweige denn
gibt die Aitenliste ein vollständiges Bild von
der Säugetierfäuna der Umgebung Haithabus.
So fehlen denn auch Nachweise von Arten, die
man aufgrund des Landschaftstyps hatte erwarten können. Andere waren aus fannengeschichtlicher Sieht iiberraschend wie z. B. Funde der Sumpfspitzmatis, die belegen, daB sich
das Verbreitungsgebiet dieser Art fruher weiter
nach Norden erstreckte, oder die der Hausratte, deren erstes sicheres Auftreten in Norddeutschland hier vorliegt. Die kleinen Nagedere und Insektenfresser sind das Spezialgebiet
des Autors und werden daher besonders eingehend behandelt.
Mit dem vorliegenden Band lindet die Serie
der F.inzeliintersuchungen zu den Funden von
Haithabu ihren AbschluB. In bewährter Weise
wurden die Knochen einer intensiven Betrachtung unterzogen, die ihr besonderes Gewicht
durch die ausfiihrlichen vergleichenden Studien mit Funden aus einer Vidzahl vor- und
friiligesdiichtlicher Siedlungen aus dem gesamten nord- und mitteleuropäischen Raum
erhält. Diese Ubersicht iiber sowohl das Spektrum der Wildtierarten als auch iiber MeBwerlc sowie Flinweise auf rezente Verhällnisse, geben die Mögliehkeit, das AusmaB des fäunengeschichtlichen Wandels und der geogralisch und zeitlich verlaufenden GröBenveränderungen in Ansätzen zu erkennen. Vor diesem Hintergrund ist es weniger wichtig, daB
die Wildtiere im Hinblick auf wirtschaftsbezogene Fragestellungen wenig bedeutsam sind,
es kommt ihnen in jedem Falle ein besonderer
Stellenwerl zu: ..fiir den Prähistoriker deshalb,
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da sie Aspekte einer Auseinandersetzung des
vorgeschichtlichen Menschen mit seiner Umwelt aufzeigen, fiir den Zoologen, weil solche
Funde unentbehrliche Grundlage einer unter
historischen Aspekten betriebenen Tiergeographie sind" (S. 96). Diese Arbeit macht
einmal mehr deutlich, welchen Wert Tierknochenfunde aller Art haben und welche Fiille von Informationen ihnen zu entnehmen ist.
Friederike Jolmnsson
Kollavägen 8
S-434 31 Kungsbacka

Frauke Stein (utgivare), i samarbete med
Christiane Schier och med medverkan av Bärbe! Fecht, Barbara Klein, Sabine Miesel-Donnié, Karl-Heinz Fiedler och Volker Heyd. Bibliographie zur Vor- und Friihgeschichte in der Bundesrepublik Deutschlarul und Berlin (West) in den
Grenzen vor 1991. Das Schrifttum der Jahre
1984 und 1985. Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 1994. 304 s. ISBN 3-515-06446-X. Pris
DM. 96:-.
I Fornvännen anmälde jag 1988 (s. 206-207)
den första volymen (1980-1981) och 1992 (s.
283) den andra volymen (1982-1983) av ovannämnda bibliografiska serie som nu utkommit
med sin tredje volym, omfattande åren 19841985. Seriens ämnesområde är Vor- und Friihgeschichte samt provinsialromersk arkeologi.
Ändamålet är att åstadkomma en till fullständighet syftande redovisning av den arkeologiska litteraturen (inklusive recensioner) inom det
forna västtyska området. Fiir att nä detta mål
återstår att också täcka perioderna 1976-1979
och 1986-1990. Produktionen under efterkrigstiden till och med 1975 finns redovisad i
Rolf Hachmanns Ausgewählle Bibliographie zur
Vorgeschichte von Mitteleuropa (1984), anmäld i
Fornvännen 1985 (s. 240-241).
Redan av bandens tjocklek ser man hur redaktionen för varje tväårsvolym (ätt ett allt mer
krävande arbete med att sortera det växande
informationsflödet. Antalet titlar var i första
bandet 2 013, i det andra 3 120 exh i det tredje
4 080. Helt klart är det ett gigantiskt arbete
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seim åstadkommits och ett ännu större som
återstår; eftersläpningen utgör en tung börda
för redaktionen och det är naturligtvis frustrerande för dem som behöver använda bibliografin att dess yngsta uppgifter är hela tio är gamla.
Av huvudredaktörens presentation i inledningen till den nya volymen förstår man att del
inte heller i Tyskland är en sinekur att utge arkeologiska bibliografier. Det är dock mycket
glädjande att man trots de ekonomiska motigheterna ändå har haft geisten att arbeta vidare
med oförminskad entusiasm. Den som har viss
insyn ser härvid parallellen med hur det i detta
avseende förhåller sig inom det nordiska området och de problem som den tappra redaktionen för NAA haft exh har. När detta skrivs föreligger närmast oöverstigliga ekonomiska problem då det gäller att lämna över den redaktionella stafetten från Norge till Sverige. Senaste
numret av NAA har årtalet 1990. Det har alltså
ftir svensk del skapats en eibruten följd av mer
än 50 års arkeologisk bibliografi. Mitt i problemen med den framätsyftande biografiska fortsättningen finns i Sverige avancerade planer pä
att också täcka igen gapet mellan 1881 då Montelii bibliografiska redovisningar upphör och
1939 då första volymen av Swedish Archaeological Bibliogmphy inleds. En motsvarande lucka
har som nämnts Frauke Stein och hennes medarbetare att överbrygga ftir åren 1976-1979.
lill henne exh alla andra goda krafter som
strävar efter att bringa ordning i det bibliografiska kaoset pä det arkeologiska området finns
all anledning att rikta ett stort tack för ett oegennyttigt och ofta över axeln sett arbete.
jan Peder I/mim

Da klinger / mald . . . 2 5 års arkceologi i Danmark.
S. Hvass exh B. Storgaard red. Aarhus Universitetsförlag, Aarhus 1993. 312 sid. ISBN 877288-566-1.
Med anledning av det Nordiska arkeologmötet
i Vejle genomförde danska arkeologer en verklig bedrift med publiceringen av denna volym
som presenterar dansk arkeologis resultat unFomvårmen 90(1995)
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der de senaste 25 åren. Med tanke på att den
danska publiceringen delvis är svår att överblicka, men främst ftir att det är sä mycket nytt
oc Ii viktigt, är boken mycket välkommen.
Dansk arkeologi kan med stolthet se tillbaka
pä 25 är av häpnadsväckande utveckling och
enorma framsteg. Sedd med en internationell
mattstock måste den sägas ligga långt framme,
särskilt om man lägger stor vikt vid empirisk
arkeologisk grundforskning. Danska arkeologer, som spelade en viktig roll under sjuttiotalet som ftirmedlare till Norden av nya teoretiska strömningar från väster, har visat ett mycket
svalt intresse fcir den anglosaxiska teoriutvecklingen under 1980-talet. Sannolikt har den inte
passat in i den danska arkeologiska traditionen
med dess starkt kritiska grundton. Dansk arkeologi har i stället orienterat sig mot en kontinental intressegemenskap, som framför allt hör
hemma i Holland exh nordvästra Tyskland
men som också har många företrädare i England (trots Shanks & Tilley och Hodder) ocli i
Frankrike. Dess ledstjärna är en kritisk saklighet som kan te sig enahanda men som otvivelaktigt ger substantiella resultat.
Boken är sä omfattande att endast nägra allmänna kommentarer och ett fätal detaljer kan
tagas upp. Inledningsvis presenteras litet om
forskningsutvecklingen
frän teoretisk synpunkt. Kanske hade det varit klokt att integrera denna presentation med den presentation
av de viktigaste organisatoriska förändringarna
inom dansk arkeologi som finns på annan
plats. Dessa utgör en viktig förutsättning fcir
verksamheten. Nästa avsnitt är en rad översikter över vad naturvetenskaperna kan bidraga
med. Särskilt faimaforskningen och vegetationsforskningen med pollenanalytisk metod
liar nätt mycket långt. Egendomligt nog har
man ganska sent och i relativt ringa omfattning
arbetat med botaniska makrofössil.
Otvivelaktigt framstår fortfarande stenåldersforskningen som dansk arkeologis främsta
och mest givande arbetsfält. Den äldre stenålderns utforskning har tagit enorma steg framåt. Som översikt fungerar också stenåldersavsnitten allra bäst. Här finns en idealisk blandning av översiktlighet, viktiga och intressanta
detaljer och rikligt med ingångar till litteraturen. En iakttagelse som inte förvånar den som
Fomvännen 90(1995)

följt den danska forskningen ganska nära är
den påfallande svagheten i behandlingen av
det senneolitiska skedet. Här finns förvisso intressanta nya boplatsgrävningar men helhetsgreppet (iver perioden, som viktig övergång
mellan sten- och bronsålder, är svagt. En del av
bronsåldersavsnittet tar ocksä upp senneolitikums metallföremål.
Bronsåldersforskningen kan främst peka pä
en rad fina resultat från grav- och boplatsundersökningar men de ligger i huvudsak mer än
tio är tillbaka i tiden och i nägon mån synes
bronsäldersforskningen ha tappat sin styrka.
Översikterna är välskrivna och ger en god uppfattning om forskningsläget.
Mera ojämnt är järnålders- ocli vikingatidsavsnittet. Flertalet bidrag är välskrivna och fungerar bra men avsnittet om förromersk järnålder och äldre romersk järnålder är till exempel
alltför allmänt hållet och ger inte alls de ingångar till litteraturen som läsaren väntar sig
att finna. Dispositionen fungerar sämre här
med en blandning av perioddefmierade bidrag
och tematiska sädana. Liksom i flera av avsnitten om äldre stenålder ser man, i stycket om
yngre germansk järnälder och vikingatid, utanför Danmarks gränser exh beaktar resultat frän
hela Sydskandinavien. Detta är naturligtvis
mycket positivt och ger en avsevärt bättre helhetssyn.
Medeltidsdelen är mindre övertygande exh
häller sig ofta på ett alltför generellt plan. Det
är olyckligt att den är utbyggd till en allmän
översikt (iver dansk
medeltidsarkeologisk
forskning. Sannolikt hade det varit fördelaktigt
om man koncentrerat sig pä senare ärs viktigare forskningsresultat. Dessa är förvisso tillräckligt spännande för att väcka läsarens intresse.
Antalet ingångar lill den aktuella litteraturen
hade dä ocksä kunnat utökas.
Ser man som svensk arkeolog på dansk arkeologis forskningsresultat kan man inte låta bli
att giira några reflektioner. Svensk arkeologi
har inte lyckats genomföra mer än ett fätal
stiirre projekt under den aktuella perioden
(1968—1993) t re its att avsevärt mycket mer satsats i Sverige än i Danmark. I dansk arkeologi
har man av flera skäl tvingats att välja mera
medvetet och att koncentrera sig pä ett antal
objekt som kan förväntas ge speciellt viktiga re-
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sultat. De stora forskningsfonderna har ocksä
gjort större och mer långsiktiga satsningar pä
arkeologi. Även om den danska modellen som
helhet knappast kan fungera som en förebild
har svensk arkeologi åtskilligt att lära, särskilt
när det gäller att genomföra och slutföra större
projekt.
Dansk arkeologi ter sig således mycket framgångsrik och kanske vid en direkt jämförelse
rent av överlägsen svensk arkeologi. Det hänger delvis samman med den påvisade tydligare
styrningen men också med den högre utbildningsnivån. Säkert har också satsningen pä de
regionala museerna betytt en förstärkning. Det
är i ett längre perspektiv dock osäkert om lokalmuseernas forskning kommer att kunna
upprätthällas med bredd. Risken för att forskningsutrymmet krymper samman och att isoleringen blir en svårighet finns. Kanske hade en
satsning på ett tiotal större regionalmuseer varit mer välbetänkt.
En nivå som dansk arkeologi i mångt och
mycket inte lyckats sä bra med är den regionala. Endast arbetena på Fyn (bronsålder och
yngre järnålder) har givit övertygande resultat.
Nya projekt med denna inriktning drar emellertid nu igång och bilden är säkert en helt annan om fem eller tio år. Prospekteringsmetoderna är förhållandevis svagt utvecklade och
först nyligen har flygfötoteknik börjat användas
systematiskt i större utsträckning bortsett från
några begränsade områden på Jylland.
Summa summarum visar boken nog ändå
det den ville visa: dansk arkeologi är bäst — i
Norden.

Johan Callmer
Tunav. 21
223 63 Lund

Sigrid Engeler, Altnordische Geldwörler. Eine philologische Untersuchung altnordischer Geld- und
Miinzhezeichnungen und deren Verwendung in der
Dichtung. Germanistische Arbeiten zu Sprache
und Kulturgeschichte, Bd. 16. Utg. av Prof. Dr.
h. c. Ruth Schmidt-Wiegand. Verlag Peter
Lang Gmbh, Frankfurt a. M. 1991. 245 s.
ISBN 3-631-43636-X.
13-955037
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Föreliggande avhandling skriven i ämnet
Nordische Philologie vid Universitetet i Kiel är
en ny pusselbit i forskningen om betalningsmedlens och värdebegreppets förändringar i
nordisk förhistoria och medeltid. Tills nu har
ämnen som metrologi, numismatik och arkeologi bestämt diskussionen.
Sigrid Engeler försöker visa att ord som används som värdebegrepp är knutna till samhället och de förändringar som samhället har genomgått. Värdesfären är abstrakt och kan artikulera sig i ordförrådet. Så kan det finnas
språkliga paralleller till hur man uttrycker värde som t. ex. med ord ftir vikt och betalningsmedel.
Författarens undersökningsmaterial utgörs i
huvudsak av skalde- och eddadikterna frän
den norröna, medeltida litteraturen. Inom
språkforskningen antar man att ett tidigare
språkbruk frän 900- och 1000-talen har konserverats i skalde- och eddadikterna. En konventionell och mycket invecklad metrisk form i
skaldedikten har förhindrat varje förändringsförsök. Dikterna har därmed bibehållit sitt ursprungliga skick och genom den yttre formen
traderat ett vid tidpunkten fcir nedskriften möjligen inte längre använt ordförråd.
I analysen ordnar hon alla begrepp som betecknar nägon form av materiell värdeuppfattning eller betalningsmedel enligt den trefasindelning som har föreslagits av den traditionella
värdemätningsförskningen.
Till »Nutzgddphase»
(brukspengarfasen)
hör betalningsmedel som kan nyttjas och användas, som fé 'boskap', vadmål 'tyg', baugr
'ring'. I denna fas råder en naturahushållning
och man idkar byteshandel. Under »Gewichtsgeldphase» (viktspengarfasen) används betalningsämnen som har vägts. Ord som tillhör
denna fas är m0rk och eyrar (det fornisländska
grafemet »o med hake», som indikerar u-omIjud a skrivs i fortsättningen med »0»). Under
»Miinzgeldphase» (myntfasen) använder man
sig av mynt till betalningen uttryckta i ord som
penningar, skaltr, skillingr och skarfr.
Mot denna indelning ställer författaren en
strukturell gruppering av sina begrepp i ordfält som formellt överensstämmer med trefasindelningen. Spräkhistoriska aspekter som ordets
semantiska betydelse, etymologin, ordbildningFornvännen 90 (1995)
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en kan förändra dess ställning och innebörd.
En annan metod är den textkritiska granskningen, dvs. begreppets användning i de litterära källorna. I textsammanhanget kan uttrycket framstå med en annan nyans och därmed fä en ny betydelse och nytt innehåll.
Följande resultat slås fast: Ord i »Nutzgeldphase» behåller sina ursprungliga kvalitativa
egenskaper, samtidigt som de även kan kopplas bort från dessa och beteckna en värdeenhet
eller t. o. m. rikedom. Abstraktionsförmågan är
dock inte fullt utvecklad eich orden tappar innebörden av »pengar» i samband med naturahushållningens försvinnande.
De termer som tillhör »Gewichtsgeldphase»
har nästan kunnat frigöra sig från sina kvalitativa egenskaper och representerar kvantitativa
enheter eller mått i samband med vägningen.
Men de kan inte betraktas som helt värdeneutrala och uppvisar fortfarande en tvetydig
egenskap som vikt och som beteckning för värde; så särskilt i samband med vägning av värdefulla ämnen som t. ex. ädelmetall. Med hjälp
av textsammanhanget försöker Engeler visa att
t. ex. en mark silver inte bara symboliserar den
formella vikten. Givaren eller mottagaren av en
bestämd »vikt» av silver är personligt involverad. Detta framstår i texten som någon form av
belöning eller böter.
Intressant är att t. ex. eyrar inte har fått den
ursprungliga betydelse som det haft i det romerska riket där aureus betecknar ett guldmynt. Ordet har genomgått en betydelseförändring och betecknar en viktenhet. Skatt får först
under medeltiden innebörden av en anhopning av värdeföremål. Myntbeteckningar genereras inte i det skandinaviska språkområdet
själv utan anammas utifrån. Namnskicket markerar möjligen det nya och främmande intryck
myntekonomin har lämnat.
I stort sett övertar författaren trots sina egna
invändningar den schematiska trefasindelningen och den bakomliggande utvecklingstanken.
Den viktiga iakttagelsen att de tre olika systemen kan ha existerat samtidigt lär egentligen
ingen påföljd i hennes arbete. Den teoretiska
utgångspunkt som författaren har tillämpat i
försöket att skapa ett tvärvetenskapligt arbete
kan kritiseras. Svårigheterna ligger enligt min
Fornvännen 90 (1995)

uppfattning i utvecklingen av olika forskningstraditioner som har sysslat med de förhistoriska
nordiska förhållandena.
Den medeltida norröna litteraturen har stått
i fokus för den textkritiska eller filologiska
forskning, som till stor del med undantag av Island har bedrivits utanför Skandinavien. De
tyskspråkiga och anglosaxiska länderna har utvecklat en speciell gren inom germanistik och
nordisk språkhistoria som har inriktat sig på
den medeltida isländska och norska litteraturen. Engeler är elev till en av förgrundsgestalterna i detta ämne, Hans Kuhn, som var professor i Kiel.
Värdemätningen och myntforskningen i
Skandinavien har av naturliga skäl arbetat med
ett arkeologiskt källmaterial som t. ex. vikter
från förhistoriska boplatser exh gravar, samt
silvermynt från de talrika vikingatida silverdepäfynden i Skandinavien. Den traditionella
värdemätningsforskningen tycks ha kunnat
skissera händelseförloppet för hur man anger
värde enligt en linear utveckling från naturahushållning till en vikt- och senare en myntekonomi.
Den arkeologiska forskningen i Skandinavien är sedan 1960-talet starkt påverkad av den
angloamerikanska och senare under 1980-talet
av den anglosaxiska teoribildningen inom arkeologin. Utvecklingstanken har kritiserats
som förklaringsmodell som egentligen uttrycker nutidens marknadsekonomiska principer.
Händelseförloppet tycks vara mera komplicerat än sä.
Engeler binder redan frän början sina händer genom denna schematiska uppdelning och
inskränker sina möjligheter till en självständig
tolkning. Jag hoppas kunna visa det i det följande. En standardscen i den fornisländska litteraturen är när skalden belönas för sitt föredrag av en dikt hos fursten med en gåva i guld
eller silver som ofta anges i antalet m0rk. Engeler tolkar m0rk som en värdebeteckning och
samtidigt som en enhet som kan räknas
mängdmässigt (1/2, 1, 2, 3, 50). Det skulle innebära att m0rk är en standardiserad mängdmässig enhet och en flervalör och i så fäll redan vid
denna tidspunkt en terminus teknikus för
pengar. Enligt Engeler betyder m0rk i textsammanhanget inte den rena vikten utan skulle
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snarare kunna tolkas som en värde- än en viklbeteckning. Här fastnar författaren i den konstruktion hon har anammat exh antagandet att
»Gewichtsgeld» är ett första steg till abstraktion,
dock utan att beteckningen ftir värde har försvunnit. Jag tror att Engeler här övertolkar
mork.s innebörd som en värdebeteckning. Att en
tänkt talare vill artikulera mängden av silver eller guld med ett lämpligt språkligt uttryck exh
samtidigt låta detta framstå som ett uttryck ftir
värde — vad värdet än må innebära i det enskilda sammanhanget — ter sig egentligen
självklart. Min uppfattning är att mörk enbart
här betecknar den kvantitativa aspekten nämligen själva vikten. Värdeaspekten ligger istället
pä bringr eller pä själva föremälet som nämns i
sambandet. Det som avser värde är fortfarande
enbart föremålet eller föremålen, i det här fallet ringen eller ringarna som vägs efter enheten m0rk.
Silverringen är ett smycke och en personlig
gåva av fursten (xh värderas efter det i första
hand. Att ringen råkar hålla en bestämd viktenhet är ingen tillfällighet. Silverringen kan
också ha använts som ett opersonligt betalningsmedel efter vikt mellan två parter. De
vikingatida hacksilverdepäfynden innehåller
emellertid bland fragmenterade mynt även silverringar i avstyckad form. Märit Gaimster talar i detta sammanhang om den fria konvertibiliteten mellan betalningssfären och den personliga värdesättningen. (M. Gaimster: Money and
Media in Viking Age Society, Ross Sampson
ed. Social Approaches lo Viking Studies, Glasgow
1991 s. 177.)
I det litterära sammanhanget ville fursten inte bara uttrycka en form av belöning utan ocksä sin personliga uppskattning i hur mycket silver skalden fick. Engeler har inte fel men hon
lägger tonvikten fel. Värdeaspekten ligger dold
i själva föremälet.
Möjligen syftar författaren pä Ola Kyhlbergs
arkeologiska undersökning om viktens betydelse i ett förhistoriskt samhälle. Kyhlbergs hypotes är att vikten som föremål eller viktlodet representerar både ett instrument ftir vägning
oc b en form av betalningsmedel. Vid sidan om
viktlodets betydelse som abstrakt värdemätare
enligt ett konventionellt viktsystem avslöjar det
i fyndsammanhanget en konkret värdeaspekt
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som är knuten till själva föremålet. Vikten själv
mäste ha använts som betalningsmedel. Viktens abstrakta betydelse som en standard vid
vägningssituationen har transformerats till en
konkret form eller symbol som kunde fungera
som en primitiv form av pengar i betalningssituationen. Vikingen är fortfarande objektcentrerad. Man måste komma ihåg detta om man
vill överföra semantiska och etymologiska aspekter på ett faktiskt källmaterial och den förhistoriska situationen. Även »Nutzgeld»-fasen
innehåller denna objektaspekt.
Engeler borde ha undvikit det trånga perspektiv som trefasindelningen onekligen innebär och ersatt »Nutzgeld-» och »Gewichtsgeldphase» med t. ex. »Objektsgeldphase». Den lineära fasindelningen är irrelevant, istället innebär »Nutzgeld», »Gewichtsgeld» eller t. ex.
»Ringgeld» olika aspekter av de mera komplexa betalningslörhällandena under förhistorisk tid exh övergången till medeltiden.
Den avgörande återstående frägan är om
hennes arbetshypotes är riktig, nämligen att
diktmaterialet har kunnat bevara ett äldre tiders spräkskick. Detta antagande är det viktigaste argumentet avhandlingen bygger på.
• Altnordische Geldwörter» ger trots den ovan
anförda kritiken nya perspektiv pä möjligheterna att utnyttja de neirröna och medeltida
skriftliga källorna. Hans Kuhn har enligt författaren haft tankar som i mänga avseenden
liknar det som under den senaste tiden har
framförts inom arkeologin beträffande värdesfären och betalningssituationen i Skandinavien. Engders arbetsmetod brister när hon utan
förbehåll applicerar sitt eget källmaterial i tvärvetenskapligt syfte på ett koncept och en uppfattning om förhistorien som ifrågasätts av den
aktuella forskningen.
En textkritisk undersökning där de skriftliga
källorna behandlas med hänsyn till sin särart
och framför allt en forskning mera baserad på
ett mentalitetshistoriskt perspektiv skulle kunna ge en mera nyanserad bild av betalningssituationen under vikingatid och tidig medeltid.
Sigrid Engeler och hennes arbete »Altnordische Geldwörter» har sin ftirankring i den tyskspråkiga vetenskapstraditionen exh dess syn pä
vikingatiden. Referensramen utgörs till stor del
av det fornisländska skriftmaterialet. RecensenFomvännen 90(1995)
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ten vill därför framhålla att en granskning av
denna traditions produktion måste ta hänsyn
till dess egna förutsättningar och möjligheter.
Det bestående värdet av avhandlingen är att
författarinnan
har riktat uppmärksamheten
mot de förhållanden i samhället och tankemönster som fick uttryck i språkbruket och i
den samtida litteraturen. Betalnings- och värdesfärens språkliga manifestation kan ytterligare ge oss en möjlighet att spåra forna tiders
värderingar exh mentalitet.
Christoph Kilger
Numismatiska Forskningsgruppen

Sandhamnsgata 52 A
S-l 14 84 Stockholm

Snorri Sturluson, Nordiska Kungasagor. I, Från
Ynglingasagan till Olav Tryggvasons saga; II, Olav
den Heliges saga; III, Magnus den gode lill Magnus
Erlingsson. Fabel bokförlag Stockholm 1991-92.
Översättning frän isländskan av Karl G. Johansson. 320 resp. 360 sidor, ill. ISBN 917842-122-5, 91-7842-136-5 och 91-7842-149-7.
Pris 332 kr.
Det är mycket glädjande att de nordiska
kimgasagorna nu ges ut i ny svensk (iversättning. Den senaste, som gjordes av Äke Ohlmarks 1960-61, har länge varit svär att fä tag
pä. De tre banden kommer ut i god tid till 300årsjubileet av den första kompletta utgåvan.
Hedern av den tillkommer (xkså en svensk, Johan Peringskiöld, som 1697 gav ut den isländska texten med översättning till bäde svenska
och latin.
Till denna nyöversättning har Kristinn Johannesson, lektor i isländska vid Göteborgs
universitet, skrivit ett innehållsrikt förord, där
han sammanfattar Snorres liv och arbete, redovisar sagornas handskrifter och redogör fcir tidigare svenska översättningar. Om översättaren, Karl G. Johansson och hans arbete med
översättningen fär vi däremot inte veta nägot,
vilket är en brist.
Utgåvan är illustrerad med ett urval av de
välkända teckningar som Norges främsta
konstnärer, bl. a. Christian Krogh exh Erik
Fomvännen 90(1995)

Werenskiold gjorde till den norska praktupplagan 1896-99. Dessa illustrationer är i och ftir
sig välgjorda, men börjar kännas litet »tjatiga».
Kunde man inte ha bett nägon svensk konstnär
som intresserat sig ftir forntiden, exempelvis
Svenolov Ehrén, att giira nya illustrationer?
Det första bandet omfattar bl. a. Ynglingasagan, Harald Härfagres saga (xh Olav Tryggvasons saga; det andra bandet Olav den heliges
saga. Det tredje bandet innehåller kortare sagor om medeltidens kungar. Den mest kände
av dem var Harald den hårdråde.
Översättningen är gedigen och ftir det mesta
korrekt. Tyvärr är språket dock ganska tamt,
nästan byråkratiskt. Det märks att Johansson
har haft svårt att hitta (xh behälla lämplig stilnivå. Hans rädsla för arkaismer har fått honom
att välja alldagliga svenska uttryck och han har
litet för ofta valt att ge det isländska ordet nödtorftigt svenskt utseende och försett det med en
förklarande n o t Därvid har språket tappat
must och översättningen blir ställvis tråkig exh
onödigt tungläst.
Ett annat irriterande drag är användningen
av onödiga småord. Typiskt isländska satsförkortningar som »Sigurör het mciör Pårissan ...»
översätts med »Det var en man som hette Sigurd Toreson ...» Smidigare är att ändra ordföljden: »Sigurd Toreson hette en man.»
En mening som: »Det var en kort tid efter att
Asbjörn hade tagit arv efter sin far senn skördarna började bli sämre ...» är inte läsarvänlig.
Litet komiskt blir det ibland när översättaren
använder sig av moderna uttryck, som ger felaktiga associationer. Om en person sägs det i
originaltexten: Porir var nuidr cctlsnuir ok haföi
rnannazt vel. I översättningen står: »Tore var
av låg släkt och hade arbetat sig upp.» Uttrycket rnannazt vel har ingenting med social klättring att göra utan betyder helt enkelt att Tore
blivit en bra karl.
I Ynglingasagan beskrivs Freja som marglynd,
vilket här betyder att hon inte nöjde sig med
maken Od. I översättningen stär det »frisinnad», vilket knappast återger uttryckets andemening. Emil Olsson översätter till »ganska
obeständig», vilket bättre uttrycker Frejas ointresse fiir äktenskaplig trohet.
Självklart är det svårt att ge Snorres mustiga
medeltidsisländska en lämplig nusvensk spräk-
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dräkt men att det gär utan att hemfalla ät Åke
Ohlmarks hemmagjorda arkaismer eller Karl
G. Johanssons ibland trögflytande sakprosa
framgår av professor Sven B. F. Janssons eleganta försök. Tyvärr översatte han endast några korta episoder, publicerade i Tor, Hravnkel
och andra. Föreningen Nordens Gävobok 1966.
I sitt förord till den tunna volymen säger han
bl. a.: »Att kläda isländska verk i modern
svensk språkdräkt är ett vanskligt företag. Den
som försöker översätta en islänningasaga till
svenska måste ofta, mycket ofta, få en känsla av
att resultatet trots all möda blir en banalisering
av originalet, pä gränsen till förfalskning.
Grundtextens naturliga värdighet blir förbytt
till karikatyr ...»
Janssons text är dock inte behäftad med någon av dessa skeinhetslel, hans språk är fritt
frän den knagglighet, som vidlåder Johanssons
översättning. Det framgår tydligt om man jämför deras översättning av det fiirsta stycket i
Snorres prolog.
I denna bok har jag låtit uppteckna gamla berättelser
om de hövdingar, som har haft herradöme i Nordlandet! (xh som har talat nordiskt tungomål, sä som
jag har hört kunniga män förtälja; sä cxk nägra stamträd såsom man har lärt mig dem. Somligt finns i de
släktregister, vari kungarna exh andra storartade
män har uppräknat sina förfäder, men somligt är
skrivet dier gamla kväden eller sagcxlikte-r, som man
har hall till tidsfördriv. Och fastän vi ej äger full visshet om deras sanning, sä känner vi exempel pä att
gamla lärda män hållit sådant för sant. (Jansson,
1966.]
I denna bok lät jag skriva ned gamla berättelser om
de hövdingar som haft makten i Norden exh som
har talat pä danskt språk, sä som jag har hört dem
berättas av kunniga män. Några generationer skildras efter det som jag har lärt mig och en del efter
det som finns i längiätlratal, elär kungars exh andra
storättaele mäns släkter är förtecknad. Och en del är
upptecknat efter dikter (xh sagoramsor som man har
hall fcir att roa sig. Och även om vi inte vet hur sanna
de är, sä vet vi att gamla kloka män har ansett dem
vara sanna. (Johansson, 1991.]
Janssons språk flyter ledigt och stilnivän är
jämn, hög utan att vara stel. Johanssons stilkänsla är osäker. Hans text tyngs av två nothänvisningar (ej återgivna i denna text) och en
onödig islandism som »långfädratal». Uttrycket
»haft ftir att roa sig med» är snarast nedsättande och direkt felaktig är (iversättningen av or-
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det soguljöd till »sagoramsor». Ordet ramsa brukar i svensk terminologi enbart användas om
de förteckningar över synonymer, isl. heiti, som
finns i slutet av Snorres Edda (pulur). Ordet
ramsa kan inte i detta sammanhang användas
som (iversättning av ordet IjoÖ. En klok man är
inte heller det samma som en lärd man. I båda
fallen är Janssons översättning den mest korrekta.
Översättningens största brist är dock den
anarki som råder när det gäller återgivandet av
personnamn, personbinanm och ortnamn. Ett
bra exempel på denna inkonsekvens är återgivningen av författarens namn, Snorre Sturluson, där förnamnet har den svenska formen
och efternamnet den isländska. Mera korrekt
vore att antingen använda den svenska formen
Snorre Sturlasson eller helt isländsk form:
Snorri Sturluson.
Johannson väljer ofta islandiserade former i
stället för de gängse svenska. Sveakungen
Anund Jakob kallas Önund eller Bryt-Önund i
stället lör den i Sverige vanligaste formen BrötAnund. Det är också onödigt att behälla diftongen i namn som Torsten.
En svensk läsare inser nog inte genast att ordet Fjadryndaland syftar pä det uppländska
folklandet Fjädrundaland.
Förvirrande är också att Johansson använder
de isländska formerna Vindland och Kirjalaland i stället lör de gängse svenska formerna
Vendland och Karelen.
Inkonsekvenserna i återgivningen av de
många personbinamnen är lika många. En av
besättningsmännen pä Olav Trygvesons skepp,
(limen länge, kallas Eyvind snåk. I den förklarande noten uppges ordet betyda »huggorm».
Delta är direkt felaktigt. I originalet står det
snäkr, som betyder just snok, inte huggorm (om
en giftig orm avses i texterna brukar detta särskilt påpekas).
Ett binamn som däremot inte fär någon förklarande not är »tarmskälve». Johansson antar
möjligen att det är välkänt ftir svenska läsare
att detta binamn inte åsyftar tarmar i betydelsen inälvor, och att Ejnar skrämde motståndaren sä att deras tarmar skälvde. Det syftar på
att bågsträngar tillverkades av lårtarmar. Ejnar
var en skicklig bågskytt, »fick bågsträngen att
skälva» (darra). Det är i och för sig bra att han
Fornvännen 90(1995)

198

Recensioner

övergivit den tidigare gängse svenska ftirmen
»tambarskälve», men en förklarande not är här

nödvändig.
Något missvisande är förklaringen till binamnet drengr, som uppges betyda »den manlige». I Linds ordbok över nordiska personbinamn ges översättningarna »käck, modig
man». Den vanligaste betydelsen i 1200-talets
isländska torde annars ha varit »ung man» exh
binamnet hade kunnat översättas till »den
unge» eller »pojken».
Texten skulle ocksä ha vunnit på en vittgående översättning av binamnen, att som Sven
B. F. Jansson skriva Torkel »den praktälskande» i stället för Torkel dyrdil plus en förklarande not.
Dikter och visor trycks på isländska parallellt
med en enkel prosaöversätlning. Det är ett bra
grepp. I^äsaren fär litet kontakt med den mäktiga fornisländska poesin och översättaren slipper den näst intill omöjliga uppgiften att ge
den en svensk versform.
En svårförklarig felaktighet finns pä alla bandens sista sida, där det stär att originalets titel
är Kringla heimsins. Dessa ord utgör den isländska textens början (xh är grunden till namnet
Heimskringla som troligen myntades av Peringskiöld inför den utgåva 1697 som nämndes i
denna anmälans början. Det är alltså svenskarna som skänkt Snorre Sturlassons konungasagor dess populära namn. Termen »Kringla
heimsins» har, sä vitt jag vet, aldrig använts på
Island som namn pä kungasagorna.
Dessa anmärkningar, som bockar i kanten på
den gedigna och påkostade utgåvan, visar hur
viktigt det är att ha en konsekvent inställning
till uppgiften och en klar uppfattning om det
svenska språkets möjlighet att återge medeltidsisländskans stil (xh språknivå.
Thorgunn Snadal
Runverket
Beix 5405

114 84 Stockholm

Saints and Sagas, A symposium. Red. Hans Bekker-Nielsen och Birte Carlé. Proceedings of the
Sixteenth International Symposium, org. by
the Centre for the study of Vernacular LiteraFornvännen 90(1995)

ture in the Middle Ages held at Odense University on 18-19 November 1991. Odense
1994. 131 s. ISBN 97-7838-048-0. Pris: Dkr
148:-.
När Centrum för medeltida studier vid Odense
universitet ordnade symposiet Saints arul Sugas
18-19 november 1991 var syftet att få hagiografiska texter belysta ur ett brett perspektiv.
H u r förhöll sig ett helgons liv och legend lill isländska sagor, krönikor, romantiska sagor,
folkliga sägner exh till sin övriga sociala och
kulturella kontext? Hur har de inhemska fornvästnordiska sagorna påverkats av den internationella latinska hagieigrafm? Man ville dels
väcka internationellt intresse för den skandinaviska medeltidsforskningen, dels introducera
mer internationella perspektiv bland förskare i
Skandinavien. Symposiet var en uppföljning av
Odense-symposiet Hagiography and Medinml Literature 1981. De sex bidragen i rapporten frän
symposiet Saints and Sagas spänner från klassisk
filologi till mentalitetshistoria, men kan indelas
i tvä huvudgrupper. Birte Carlé, Anders Fröjmark och Marina Warner diskuterar texter om
kvinnliga helgon, jungfrur och mödrar, medan
Margaret Gormade, Sverrir Tomassou (xh Peter Foote tar upp texter om andra helgon,
kungar, biskopar, apostlar eller hjältar. Den senare gruppen av helgon definieras dock ej i
rapporten som manliga.
I sin inledande uppsats »The Legend of the
Virgin Saint» påpekar Birte Carlé, att de hagiografiska texterna alltid indelats efter kön, gender, på så sätt att kvinnliga helgon definierats
som en egen g i u p p med en lägre position i
den kristna hierarkin. Birte Carlé jämför inhemska berättelser översatta från latin om
kvinnliga helgon i Heilagra manna sögur. Lonisvenska legerulanel samt ett danskt legendarium,
med de klassiska legenderna om Agnes, Catharina, Barbara, Dorothea och Margareta m. fl.
Jungfrulegenderna följer ett typiskt mönster.
De handlar ofta om en ung flicka som beslutar
sig för att leva i kyskhet och därför gör motstånd mot olika former av sexuellt tvång, incest, påtvingat äktenskap, prostitution eller
våldtäkt. Den avvisade mannen drar flickan inRir rätta, där man genom t. ex. tortyr försöker
få henne att ge efter, men tack vare sin kristna
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tro kan hon stå emot exh uthärda smärtan. Genom sin ärofyllda död, martyriet, förenas hon
med Kristus. Till skillnad frän de manliga helgonlegenderna, där mannen definieras i förhållande till sin sociala roll i samhällshierarkin,
definieras jungfrun i sin roll inom fämiljesfären. De kvinnliga helgonlegenderna skapar
underlag fcir en ny social roll, den respektabla
kyska kvinnan, knuten till kyrkan genom en invigningsceremoni, consecralio virginum. Vid rättegångarna i de senare jungfrulegenderna avgörs frägan om flickans öde genom ombud,
t. ex. en abedissa gentemot en adlig familjefader. Birte Carlé tar även upp Guy Philipparts
projekt, att bygga upp ett europeiskt inventarium av hagiografiska texter fram till 1550, och
redogör fiir beguinrörelsens fria kvinnogrupper i Flandern.
Marina Warner behandlar i den avslutande
uppsatsen »The wronged daughter in fairytale»
legenden om dottern till en hednisk kung pä
Irland, Sankta Dympna, som i hemlighet blivit
kristen. När hennes fromma mor dör, vill fadern gifta sig med henne. En präst hjälper
henne att fly, och förklädda till gycklare gömmer de sig i en skog, där de lever som eremiter. Fadern hittar henne och kräver hennes
lydnad, men trots upprepade heitdser ger hon
ej vika ftir honom. Hon blir då halshuggen av
sin egen far. Högaltarskåpet i Sankta Dympnas
kyrka i Gheel, Flandern, är prytt med motiv ur
hennes legend målade av Jan van Wave 1515.
Marina Warner följer legendens historiska utveckling, hur den omvandlas till olika sägner
exh folksagor. Det är enligt henne inslagen av
gycklare och trubadurer i legenden som medverkat till, att den inspirerat till folksånger och
skådespel av t. ex. Shakespeare. Marina Werner påpekar att Jan van Waves målningar präglas likt »Lai»-genren av en blandning av profan och kyrklig saga. .Äsneskinnet, Peau-d'ane,
av Charles Perrault 1694 bygger delvis på
Sankta Dympnas historia. Jungfrulegenden förändras då till en askungesaga, som slutar med
giftermål. För att undkomma fadern kräver
hon omöjliga gåvor, bl. a. att få skinnet från en
kostbar åsna, men misslyckas och tvingas fly.
Invirad i faderns gåva, åsneskinnet, beger hon
sig förklädd till ett närbeläget slott, exh tar där
arbete som piga. Prinsen på slottet upptäcker
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dexk hennes höga börd och gifter sig med henne. Maria Warner jämför Sankta Dympnas legend med andra legender om kvinnliga hjältar
som Catharina och Judith och analyserar utförligt äsneskinnets sexuella symbolik i anslutning
till teorin om skönheten och odjuret.
Anders Fröjmark lyfter i sin uppsats »The
Voice of the People» fram mirakelberättelser
knutna till Vadstena och Linköping, särskilt
Birgitta- och Katarinamirakler. Dessa texter utgör ett rikhaltigt underlag ftir forskning om det
sociala livet, vilket en rad forskare har utnyttjat,
t. ex. Nanna Damsholt, Eva Österberg, Ingrid
Lundegårdh (xh Christian Krötzl. Anders Fröjmark redogör för mirakelberättelsernas roll
som vittnesmål i kanonisationspnxessen, som
propagandaskrift ftir helgonskrinets och vallfartsortens rykte, farna sanctitatis. Därför bör
man läsa texterna med en skeptisk medvetenhet om deras sociala roll. Lärda skrivare, notarier eller teologer, granskade innehållet pä vägen från ursprungsversionen till den officiella
versionen, ty uppfylldes inte kraven kunde berättelsen bli avvisad av kardinalerna, vilket
skedde i Vadstena 1375. Helgonets roll blandas
följaktligen aldrig samman med Guds roll, en
tanke som stred mot kyrkans lära. Mirakelberättelser spreds via pilgrimer, skriftligt och
muntligt, men vem som berättade och vilka
som lyssnade är inte klarlagt. Anders Fröjmark
ställer en rad frågor kring berättandets roll i
den sixiala rangordningen, exh ger flera exempel pä vittnesmål där bekännaren själv framstår i en tvivelaktig dager. På grund av den
kyrkliga redigeringen kan man inte klassificera
de bevarade skriftliga mirakelberättelserna som
folklig litteratur. Vid introduktionen av ett nytt
helgon behövde man frivilliga folkliga vittnesmål på helgonets ingripande i folkets dagliga
liv. Mirakelberättelserna utgör därför ett bevis
på folkets betydelse ftir kyrkan.
Rapportens tre övriga författare Margret
Cormack, Sverrir Tömasson och Peter Foote
refererar alla till Gabriel Turville-Petres studie
Origins of Icelandic Literature 1953, som fokuseras på de isländska sagornas relation till de hagiografiska texterna på latin. Dessa tre bidrag
sätter kungasagorna och speciellt Sankt Olavs
legend i centrum.
Interaktionen mellan de hagiografiska texFomvännen 90(1995)
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terna och de isländska inhemska sagorna analyseras av Margret Cormack i »Saints' Lives and
Icelandic Literature». På grund av att helgonlegendernas litterära kvaliteter tidigare underskattats, har man förbisett deras kulturella betydelse och deras inflytande pä de profana hjältesagorna och släktsagorna. Profana och sakrala
element förenas i de anglo-saxiska kungasagorna, där kungen är hjälte i livet och helgon efter
döden, ett mönster som blivit förebild för sagorna om Olav Tryggvason och Olav den helige i Heimskringla av Snorre Sturlasson. Margret
Cormack jämför de isländska (iversättningarna
av legender om apostlar txh helgon med de latinska originaltexterna, t. ex. Codex Scardensis.
Den latinska textmallen har omvandlats till den
isländska sagans mall för att passa den inhemska publiken. Bakgrunden beskrivs rikare, bifigurer presenteras brett redan i böljan, släktforhållande txh karaktär skildras utförligare, det
kronologiska förloppet blir tydligare och man
lägger till element ur hjältesagor och styvmorssagor, som trollstrider. Man kunde också inftirliva helgonmiraklerna i andra sagor såsom
Snorre Sturlasson komponerade Heimskringla.
Kung Sverre beställde Svenesagan av abbot Karl
Jönsson i Thingeyrar kloster, och »satt över honom» tills resultatet blev det önskade. Det är
därför ingen slump, att författaren låter Sankt
Olav uppenbara sig ftir kung Sverre i en dröm
och överlämna sin fana till honom, vilket bekräftar Sverres legitimitet till kungamakten.
Margret Cormack tar upp frågan om vilka som
ägde de inhemska manuskripten, nägot som
framgår av kyrkoinventarier. Underlaget för
hur helgonsagorna lästes i kyrkorna eller berättades muntligt är mer knappt. En källa uppger
att »diakonen Einarr berättade historier om heliga män för biskop Laurentius Kälfsson, och
ibland läste latinska historier» och en annan
handlar om hur kung Håkon Häkonsson av
Norge lyssnade pä helgonlegender. Den helige
biskop Thorlak klagade på, att folk inte lyssnade pä »bokhistorier» lika noggrant som andra
berättelser. Inga framstående helgon saknar en
isländsk inhemsk saga. Margret Cormack önskar vidga begreppet »hagiografisk litteratur»
till att omfatta alla texter där ett helgon spelar
huvudrollen, även om dessa texter inte är till
hundra procent fromma och torra.
Fornvännen 90 (1995)

Bidraget »Saints' Lives and Sagas» av Peter
Foote är mer inriktat pä en språklig analys än
på textreception och kulturell kontext. De isländska kungasagornas karaktär präglas av en
oberoende språklig stil, även om de bygger pä
latinska förebilder från 1000-talet, dä kontakten var livlig mellan de isländska missionsbiskoparna och kyrkorna i England och Tyskland,
där de utbildats. Peter Foote framhäver att Gabriel Turville-Petre skiljde mellan helgonlegender txh kungasagor. Olavslegenden var själva
fröet till de andra kungasagorna, men fungerade knappast som den avgörande katalysatorn
fiir den stora explosionen av isländska sagor.
När det gäller helgonlegender blir beteckningen »vita» ibland missvisande, eftersom de är relativt korta och koncentrerade pä huvudpersonens passion, särskilt när det gäller apostlar,
t. ex. Päls saga och Pétrs saga. .Andra berättelser
som legender om Ambrosius, Martin eller Benedikt kan ha mer utbroderade miljöbeskrivningar och dialoger, något som präglar biskop
Thorlaks saga. Men i hagiografiska texter fär inte huvudpersonens uppväxttid samma utrymme seim exempelvis ges i Olav Tryggvassons saga.
Detta faktum tar även Sverrir Tomasson upp i
sin filologiska studie »The Hagiography of
Snorri Stiniusson, especially the Great Saga of
St Olaf», rapportens längsta bidrag. Han är kritisk mot Turville-Petres tes, att all isländsk litteratur uppstått ur kristna legender, och framhäver istället de inhemska skolornas roll på Island
under 1100- och 1200-talet, vilkas undervisning i retorik och komposition inte alltid var en
direkt imitation av latintexter. De inhemska
historierna byggde ocksä pä fakta. De nordiska
kungamartyrernas legender innehåller bäde
profana och sakrala element, varför de utgör
ett lämpligt underlag för att analysera sagans
förhållande till sin latinska förebild. För att finna det allmänt hagiografiska mönstret i Snorre
Sturlassons författarskap har Sverrir Tomasson
därftir valt dennes Slora Olavssaga, ett tidigare
verk som sedan utvidgades med liera kungasagor till Heimskringla. Han vill veta vilket syfte
Snorre hade med sin Olavssaga och för vem
han skrev. När Snorre växte upp pä Oddi var
Sankt Olav inte bara det mest kända helgonet
på Island, utan han var dessutom en symbol
ftir en evig kungamakt, en gudomlig rättvisa
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och en profan symbol för Norges konung.
Snorre hade hört berättas om Sankt Olav, bäde
i legender, sånger, dikter, sagor och krönikor.
En isländsk historiker som Snorre kunde alltsä
tolka successionsrätten till kungamakten enligt
Sverre.sagan. Sankt Olav kunde överlåta kungamakten till en ung man utanför kungasläkten
pä det norska fastlandet, i egenskap av sin kraft
som »evig konung», rex perpetuus Norwegiae.
I Stora Olavssagan är Olavsmiraklerna sammanställda i ett avsnitt till skillnad från Heimskringbi där de är interfolierade kronologiskt i
övriga sagor. Sverrir Tomasson väljer ut några
exempel ur sagan som visar Snorres specifika
hagiografiska metod. I skildringen av kung
Olav Haraldssons uppväxt och vuxna liv betonas inte nägra fromma dygder, utan kungen
framträder som en rå vikingahövding och
hårdför konung. Även om kung Olav slåss mot
gudabilder och hednisk tro, spelar hans fromhetsliv en liten roll, ty enligt Tomasson omtalas
hans mässor och böner mer pliktskyldigt. Det
är först när kung Olav avsäger sig kungamakten och lämnar landet 1028 ftir att gä i landsflykt, som hans helighet visar sig och gör under. De första stora miraklerna inträffar i Gardarike. Däremot har skildringarna av kung Olavs
drömmar en samhörighet med kyrkliga texter,
och det är i drömmarna hans (ide som helgon
blir förutbestämt Drömepisoderna som driver
berättelsen framåt, kände Snorre till frän bl. a.
Ijegmdaiiska sagan exh Ckimmalnor.sk Homiliebok. I
drömmen vid Gibraltar kallas han hem för att
bli Norges kung »ftir evigt». En natt i Gardarike
uppenbarar sig Olav Tryggvason för honom och
kallar honom hem. På färden hem över fjället
får han en syn av hela Norge och världen. Och i
drömmen om himmdsstegen för martyriet fär
han slutligen Kristi kallelse, ett motiv Snorre
hämtat frän dikten Geisli, men som redan nämns
hos Adam av Bremen. Genom att Snorre låter
Olav Tryggvason döpa Olav Haraldsson, följer
han en traditionell kristen förebild, Johannes
Döparen vid Kristi dop i Jordan.
1 sin komposition av Stora Olavssagan finner
Sverrir Tomasson att Snorre i vissa punkter följer det traditionella hagiografiska schemat, ty
berättelsen är fokuserad på martyriet och miraklerna efter döden. Den följer dock samtidigt
den isländska släktsagans mönster: 1) introduk-
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tionen där kungen växer upp, blir kung exh utövar makt, 2) konflikt med andra hövdingar, 3)
klimax och hämnd, där en strid blossar upp
t. ex. med Erling Skjalgsson, vilket leder till
kungens fall. Martyriet skildras hos Snorre med
en mer levande och detaljerad dramatik än de
kyrkliga texterna. Liksom övriga hagiografer
var Snorres syfte att framställa Sankt Olav som
en martyrkonung, vilken hade övernaturliga
krafter ännu efter döden. Man skall alltsä inte
uppfatta Snorre som en historieskrivare. Det
särskilda med Snorre Sturlassons författarskap
är enligt Sverrir Tomasson, att denne inte tar
ställning i motsättningen mellan kungen och
hövdingarna eller kyrkan. Snorre låter flera siden" komma till tals och lägger fram ett rikt underlag, som ger läsaren möjlighet att ta ställning
själv. Pä detta sätt blir kung Olav Haraldssons
omvandling till helgonkungen Sankt Olav mer
trovärdig och samtidigt mer slagkraftig. Den
hårde och maktfullkomlige kungen påverkas
gradvis av det kristna budskapet, sä att han blir
mild, klok exh ödmjuk inför den högre rättvisan. Pä detta sätt kan Snorre övertyga läsaren
om kristendomens oerhörda styrka.
Sverrir Tömassons fullödiga bidrag har dock
nägra brister när det gäller övriga liturgiska
Olavstexter. Han förbiser betydelsen av de tidiga liturgiska texterna i England före Passio
()lavi, vilka finns dokumenterade redan frän
1050, t. ex. l£ofriccolleclariel. Dessa har troligen
också inverkat på Snorres hagiografiska mönster. Inom det nordiska projektet Liturgy and
tlie Arts in the Middle Ages har man börjat reda
ut hur Olavstexterna förhåller sig till varandra,
och hur de utvecklats kronologiskt från 1000talets liturgi och dikt till 1500-talets äventyrslegender och breviarier.
Rapporten uppvisar en rad inspirerande
metoder från filologi och språkvetenskap till en
vidare mentalitetshistoria. Dock saknas i stort
sett hänvisningar till konstverkens narrativa
motiv och deras betydelse i den historiska utvecklingen av interaktionen mellan latinsk hagiografi och inhemska nordiska sagor.
Anne Liden
Soldatgatan 18 B
185 34 Vaxholm
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Jean-Francpis Lefört, Lespaperoles des Carmelite.s.
Travaux de couvent en Provence au XVIII siécle.
Måne 1992. 93 s. ISBN 2-86276-089-7.
Den lilla utsökta volymen med den märkliga titeln - den kan väl knappt översättas till svenska
- behandlar ett ovanligt ämne. Det rör sig om
klosterarbeten frän ett antal karmeliterkloster i
Provence, föremål som i mycket liten utsträckning samlats av museerna och därför kommit
atl bli en närmast bortglömd föremålskategori,
nämligen små »reliktavlor», små hemrelikvarier, avsedda för den privata andakten.
De utgörs av smä grunda lådor, inramade
med tavelramar, och innehåller på medeltida
vis små relikpaket med etiketter som talar om
vilket helgon det är. Som centrum har man ofta tagit en bild: en miniatyrmålning, en målning pä emalj, ett grafiskt blad eller smä plastiska figurer: vaxpousseringar eller figurer i glas.
Så har man givit des.sa relikpaket exh bilder en
inramning, delvis med tekniker i medeltidens
efterföljd, i finaste filigran med frukter, blommor och bladrankor, druvklasar, blomsterkorgar och virvlande sjöstjärnor. Men inte i
metall, utan i papper, förgyllt eller färgat! Framför allt har man arbetat med ca 6 mm breda
pappersremsor, som man hanterat på ett oerhört fantasifullt sätt och med stor variationsrikedom. Tavlorna är inte stora, utan snarare
miniatyrer - de öveskrider sällan på någon
ledd 30 cm.
Man mäste kanske klassificera genren som
folkkonst, men som sådan äger den stor värdighet och elegans. De vackraste av dessa arbeten kommer från de sex karmeliterklostren i
Provence, i Aix, Aries, Avignon, Carpentras,
Cavaillon exil Marseilles. Det trettiotal tavlor
som författaren presenterar kominer, som föremålsgruppen överhuvudtaget, främst från
privatsamlingar. Mänga har fungerat i sin avsedda funktion in i våra dagar, som fokus ftir
bönen i hemmet, och författaren förmedlar
med stort allvar en inblick i det privata fromhetslivet.
Lefort talar om dessa klosterarbeten som en
företeelse i motreförmationens spär, och det är
möjligt. Men det finns ändå en intressant senmedeltida parallell i tre bevarade (av ursprungligen 32) »paradisträdgärdar» från nunneklostFornvännen 90(1995)

ret Ebstorf i Niedersachsen. Det rör sig om ca
50x40 cm stora plattor, klädda med förgylld
mässingsfolie, som är översällad med konstgjorda blommor, gjorda av förgylld koppartråd, naturliga kvistar, sidentyg, förgyllda silverremsor och små koraller. Dessutom sitter på
tavlorna smä reliker i sidenpaket med pergamentetiketter. Sådana blommor känner man
frän olika håll i Tyskland, Frankrike och Belgien, och där särskilt Mecheln. Den traditionen
ligger säkert någonstans i bakgrunden till de
provencalska karmditersystrarnas praktfulla
tavlor.
Göran Tegnér

A travers le verre du moyen äge ä la renaissance.
(Utställningskatalog.) Musée des Antiquités de
la Seine-Maritime å Rouen. Rouen 1989. 454 s.
ISBN 2-902093-15-2.
1988 visades i Bonn och Basel en stor utställning över medeltida glas, »Phönix aus Sand
und Asche», med en utomordentlig katalog avErwin Baumgartner och Ingeborg Krneger (jfr
Fv. 1988, s. 265 f). Det franska glaset var inte
så rikt företrätt där, beroende på att man förberedde en stor utställning i Rouen, som skulle
behandla just detta.
Det är nu visserligen redan fem år sedan
denna utställning, »å travers le verre du moyen
äge ä la renaissance» visades, men det är ändå
viktigt att lyfta fram dess katalog, som tar upp
så många aspekter pä medeltidens franska glasproduktion att man kan betrakta den som en
handbok pä området. Kommissarier till utställningen och huvudförfattare var Geneviéve
Sennequier vid Musée Départenientaux de la
Seine-Maritime i Rouen txh Daniéle Foy, en av
Frankrikes främsta specialister på medeltida
glas.
Katalogen är uppdelad i två huvudavsnitt, av
vilka det första behandlar tillverkningen. Man
gär tillbaka ända till romersk tid. Här presenteras hantverkarna och de olika råmaterialen
samt ett antal verkstadsplatser inom nägra utvalda områden. Man har valt områden som varit föremål för modern forskning - och det be-
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drivs en häpnadsväckande aktiv forskning
kring det franska medeltida glaset. Men man
framhåller ändå att det ännu är svårt att definiera vad som utmärker dessa glashyttor; arkeologiskt har man inte kunnat identifiera mer än
ett fätal. Vanligen räcker fynden (skärvor, deglar) endast till att fastställa att man bedrivit glastillverkning, medan fynd av anläggningar säsom ugnar etc. är ovanligare. De skriftliga källorna berör inte heller byggnaderna, utan de
kan endast ange förekomst exh geografiskt lägeTrots författarnas reservatiemer är det ett
aktningsvärt antal glashyttor man pä detta sätt
har kunnat konstatera.
Kataleigen presenterar också - i färgbilder en rad medeltida bildkällor av allmän karaktär
(givetvis inte avbildningar av konkreta hyttor)
som kompletterar de arkeologiska och skriftliga
beläggen.
Det andra avsnittet - som utgör bokens huvuddel - tar upp de olika glastyperna frän merovingisk tid (dvs. hos oss motsvarande folkvandringstid och vendeltid) och fram in på
1500-talet. Man framhåller beträffande just det
merovingiska glaset att den ringa forskning
som ägnats det inte beror på brist på material
utan pä forskningens inriktning pä annat. I inledningen till det korta avsnittet om det karolingiska glaset läggs stor vikt vid Helgii- och
Birkamaterialen, men man framhåller ocksä att
bilden av periodens glasull verkning kommer
att nyanseras sedan en rad nya fynd bearbetats
mer.
På mer än 200 sidor presenteras så ett mycket fylligt material av olika glastyper frän 1100talet till 1600-talet. Medan man i fabrikationsavsnittet koncentrerade sig pä nägra regioner,
har man här glasfynd frän hela Frankrike.
Glasfynden från Alsace tas däremot upp i ett
eget avsnitt, eftersom det här rör sig om de typiskt tyska senmedeltida formerna som Nuppenbecher, Krantstrunk, Stangenglas etc. Detta
glas skiljer sig inte bara genom formerna utan
är j u ocksä grövre och glasmassan orenare.
Avslutningsvis får ocksä några andra specialgrupper sin behandling. Dit hiir oljelamporna
av glas, dvs. sådana utsvängt trattformiga oljelampor som man i det medeltida måleriet hittar i framställningar av de visa och de fäviiska
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jungfrurna. Under medeltiden förekom bruket
att ha evigt brinnande lampor vid vissa förnäma gravar; sådana har givetvis inte bevarats,
men man har däremot pä sina häll påträffat oljelampor i gravar, framför allt i höga kyrkliga
dignitärers gravar, i domkyrkor, förnäma kloster etc. Lamporna har då legat i närheten av
den dödes huvud.
Katalogen tar ocksä upp det liturgiska bruket av glas. Ofta använde man - trots att kyrkan ofta inskärpte att mässan endast fick firas
med kalkar av guld eller silver - kalkar av mindre ädla material. Kalkar och paténer av glas
har använts i en mer symbolisk funktion som
gravkalkar (en sådan är avbildad) men ocksä
vid mässfirandet. Sedan har olika typer av glaskärl ocksä använts seim relikbehällare, väl framför allt för altarreliker.
Smä pipftirsedda, bukiga glasflaskor har också kunnat tjäna som behållare för nattvardsvinet. Det sagda gäller då franska förhållanden.
Mig veterligt finns inga svenska fynd av medeltida liturgiskt glas.
Det är ett stort material från mer än 500 års
glasproduktion i Frankrike, en mångfald av typer, som här fär sin behandling. Överskädligheten görs större genom att man har samlat
materialet översiktligt i regionala typschemata i
ett av de avslutande kapitlen.
Dokumentationen av de mer än 400 objekten i katalogen fyller högt ställda krav. Förutom en verbal beskrivning med bibliografiska
uppgifter är alla avbildade - de flesta tecknade,
pä ett sätt som återger såväl tvärsnitt som kärlets utsida. Register och en fyllig bibliografi avslutar.
Genom katalogen till den ovannämnda utställningen »Phoenix aus Sand und Asche» och
den anmälda katalogen har svensk arkeologi
verktyg för en bedömning av det glasmaterial
som ligger i framför allt de stora stadsgrävningar seim sedan 1960-talet utförts i Sverige. Mätte
det sporra!
Göran Tegnér

Inventarium över svenska orglar. 1988: I, Lunds
stift; 1988: II, Växjö sdft; 1988: III, Göteborgs
stift (red. Tore Johansson); 1989: I, Skara stift
Fornvännen 90(1995)
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(red. Tore Johansson); 1989: II, Linköpings
stift (red. Sten-Äke Carlsson, Tore Johansson)
och Visby stift (red. Tore Johansson); 1989:
III, Strängnäs stift och Stockholms stift (red.
Dag Edholm); 1990: I, Västerås stift och Karlstads stift (red. Tore Johansson); 1990: II, Härnösands stift (red. Jan Håkan Åberg) och Luleå
stift (red. Kåre Nordling); 1990: III, Uppsala
stift (red. Jan Håkan Åberg) och Svenska kyrkan i utlandet (red. Tore Johansson). 1991:
I-l 11 Frikyrkor (red. Tore Johansson). Tostared 1988-91.
Pä 1980-talet bildades en redaktionsgrupp
med det vällovliga syftet att sammanställa och
ge ut en förteckning över Sveriges orglar. Redan 1973 hade Sten I. Carlsson givit ut en förteckning, »Sveriges kyrkorglar», men på grund
av svårigheten att per korrespondens få in helt
tillförlitlig information av en stor mängd uppgiftslänmare fanns i detta verk en del felaktiga
uppgifter. Redaktionsgruppens mål var, som
det uttrycks i förordet, att »pä ett lättöverskädligt sätt bringa kännedom om det aktuella orgelbeståndet». Den utan tvekan oerhörda uppgiften att samla in och publicera relevanta fakta
om dessa tusentals objekt har man klarat på
nägra fä år. Det som man tar upp är inte bara
piporglarna i Svenska kyrkans kyrkor, utan
även orglar i församlingshus, begravnings- och
krematoridokaler. Dessutom har man tagit
upp en grupp som hittills vanligen brukar vara
utesluten, nämligen frikyrkorna.
De uppgifter som ges är den nuvarande orgelns disposition (xh orgelbyggare, vilket kompletteras med några rader om kyrkans äldre orgelhistoria. I denna orgelhistorik ges dock lä
detaljer. Man meddelar t. ex. inte dispositionen
för de äldre orglar som överförts till museer exh
nu är spelbara. Inte heller har man konsekvent
tagit med de medeltida eirglar som är kända det är endast orgeln frän Sundre pä Gotland
som kommit med. Men man har dä varken
nämnt den exakta dateringen till 1370 eller
namnet pä orgelbyggaren. Följaktligen nämns
inte heller medeltidsorgeln frän Norrlanda på
Gotland, och man missar informationen att
Norrlanda kyrka, efter att ha haft den orgel
som är en av världens äldsta bevarade (från omkring 1400), inte fick en ny orgel förrän 1955!
Fomvännen 90(1995)

Detta är givetvis randanmärkningar, som betyder foga för helheten. Det är verkligen värdefullt att det nu finns ett såvitt möjligt pålitligt
orgelregister, där ocksä frikyrkornas instrument kommit med.
Ett inventarium över föremål som ingår som
föränderliga delar av stiirre enheter blir dexk
med nödvändighet en färskvara, och läsaren
kan snart inte använda sig av uppgifterna utan
att undersöka om de fortfarande är giltiga. Det
som vore önskvärt vore att uppgifter av denna
typ i stället lades över i en fortlöpande kompletterad databas i en central institution, vilken
denna nu skulle vara. Kanske beir en sådan bas
snarare ligga inom kulturminnesvården än inom kyrkan.
Göran Tegnér

The archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers
presented at a conference at Svendborg, October 1991. Ed. P. O. Nielsen, K. Randsborg &
H. Thrane. (Arka-ologiske studier. X.) K0benhavn 1994. 216 s. ISBN 875-003-1600.
För 10-15 år sedan var det inte många som
hade hört talas om vare sig Gudme eller Lundeborg, även om Gudme-trakten i åtminstone
100 är varit känd för sina speciella fynd. Idag
däremot har namnen vunnit såväl nordisk som
internationell ryktbarhet och det finns knappast nägon som sysslar med järnäldersarkeologi som inte hört talas om dem. Men trots ryktbarheten är publikationen The archaeology of
Gudme and Lundeborg välkommen, efterseim det
tidigare mycket spridda materialet, ofta publicerat i separata uppsatser eller i symposieskrifter som bara ibland sökt sig till våra bibliotek,
nu samlats i en rikt illustrerad och varierad
symposieberättelse.
Boken är uppdelad i fyra huvudavsnitt som
innefattar en generell forskningshistorik som
även ger bakgrunden till undersökningarna,
en historik ftir Gudme-Luncleborg-omrädet,
analyser av skilda materialgrupper eller problemkomplex exh slutligen ett avsnitt med
komparativa analyser.
I den inledande uppsatsen ger H. Thrane en
initierad skildring av blanel annat Frederik Se-
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hesteds stora betydelse för Gudme och trakten
däromkring. Sehesteds systematiska undersökningar och insamlingsarbete under 1870-talet
lade i princip grunden ftir det omfattande arbete som hans sentida kolleger skulle komina
att genomföra litet mer än 100 är senare. Dessa
undersökningars målsättningar, frågeställningar txh metodik diskuteras ingående efter Thranes bidrag av P. O. Nielsen.
Avsnittet som presenterar mer konkreta resultat frän undersökningarna börjar med P. O.
Thomsens uppsats om Lundeborg, Gudmes
förmodade hamn och platsen ftir säsongsbunclen hantverksaktivitet exh handel. Lundeborg
har belägg ftir de mest skiftande hantverksaktiviteter, frän skeppsreparationer till guldsmide.
Författaren anser också, att platsen haft stor betydelse för redistributionen av romersk import,
belagd genom glasskärvor. Genom P. Vang Petersens bidrag fokuseras intresset på Gudme
själv txh han berör skattfyndplatser txh föremål
frän det omfattande boplatsområdet. Skatterna
låter sig uppdelas i fyra kategorier utifrån innehållet: råmaterialskatter med silverbäck, mynt
<xb fragmenterade metallföremål; skatter bestående av personliga smycken; skatter av vad som
kan betraktas seim aristokratiska gåvor; och slutligen Broholmskatten, ett fynd med kungliga
förtecken varifrån de aristokratiska gåvorna en
gång utgått. Fyndens sammansättning avslöjar
inte bara den komplexa sociala situationen i
området utan visar dessutom, som Vang Petersen påpekar, att silvret haft en avsevärt större
betydelse än vad man tidigare trott.
De tvä följande inläggen försöker sätta in
Gudme i en lokal kontext. Palle 0 . S0rensen
gör det utifrån områdets boplatsmateria] och
Karsten K. Michaelsen diskuterar gravar i omgivningen. Dessa båda bidrag avslutar avsnittet

om undersökningarna 1984-91.
Bokens andra »kapitel», benämnt »GudmeLundeborg studies», innehåller tio skilda bidrag, spännande från mer övergripande frågeställningar till detaljanalyser av enskilda fynd
eller fyndgrupper. Det osteologiska materialet
frän Lundeborg behandlas således av T. Hattings txh D. Robinson presenterar de botaniska
analyserna. Bland de mer riktade arkeologiska
uppsatserna i detta avsnitt märks J. Ilkjac-rs diskussion kring vapenfynden, M. Axboes och K.
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Hauks om brakteaterna och deras betydelse,
O. Stilborgs om keramiken och A. Kromanns
om mynten. Avsnitttet rymmer även presentationer av enskilda föremål, som N. Hardts om
en djurstatyett och J. Werners om en silverdelfin som hört till ett provinsialromerskt emaljspänne. Det tyngsta bidraget inom ramen för
detta avsnitt är emellertid enligt mitt tycke
L. j0rgensens »The find material from the settlement of Gudme II - composition and interpretation». Här diskuteras inte bara de omfattande kontaktnät mot södra och sydöstra Europa som anas bakom fyndens sammansättning
utan även viktiga frågor kring kontinuitet, och
dä inte bara platskontinuitet utan även funktionell sådan. Det är lätt att man förblindas av det
rikhaltiga lyndmaterialet från yngre romersk
järnålder och framför allt folkvandringstid.
Men J0rgensen visar, att det finns en »statuskontinuitet» i Gudme, och andra centra av likartad typ, som sträcker sig in i medeltiden; från
vikingatid och medeltid föreligger även, i Gudme, belägg fiir specialiserad hantverksaktivitet.
Han betonar vidare, att Gudme inte är unikt
utan att det finns platser såväl inom som utom
Danmark av likartad karaktär. De uppstod som
ett resultat av en nyetablerad elits strävan efter
kontroll och koncentration av handel, hantverk
och kult, ett försök till monopolisering som
skulle stärka dess ställning.
Under rubriken »Comparative studies» diskuteras i tre inledande uppsatser bland annat
hantverkarnas roll i det germanska samhället
och hur hantverket varit organiserat. S. Gustavs konkluderar, med utgångspunkt från en
undersökning i Berlin-trakten, att det inte, i
alla fäll pä just denna plats, finns någon koppling mellan hantverk och stormansgärd eller en
plats av speciell betydelse. Istället anser han att
de undersökta lämningarna vittnar om vandrande hantverkare som tillfälligt uppehållit sig
pä platsen. I hans modell har med andra ord
hantverkaren varit en fri medlem av samhället
som efter eget kynne kunde ställa sina talanger
till förfogande för hugade uppdragsgivare.
Raka motsatsen hävdas i H. Steuers uppsats.
Där betonas, att eliten och den krigararistokrati
som denna omgav sig med, sökte monopolisera
hantverket för att på så sätt kontrollera tillverkningen av de ideologiska instrument som de
Fornvännen 90(1995)
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använde sig av ftir att manifestera och bibehålla
sin särställning. Hos Steuer har hantverkaren
därför reducerats till ett lydigt redskap i elitens
händer, oförmögen att själv söka sina uppdragsgivare. N. L. Wicker är inte lika kategorisk i sin tolkning av den ftirhistoriske hantverkaren. Hon baserar sina slutsatser pä en analys
av brakteaterna och menar, att antingen-ellertolkningar inte är möjliga att göra. Hon frammanar istället en mer nyanserad bild av hantverkarens roll och underbygger detta bland annat genom skriftliga (xh arkeologiska källor.
Det komparativa avsnittet innehåller även en
intressant uppsats av P. S. Wells om den förromerska bakgrunden till Gudme och Lundeborg, exemplifierad i bland annat gravarna vid
Langa. B. Slorgaard har däremot valt ett kronologiskt mer närliggande material och han
diskuterar, med utgångspunkt från bland annat Årslev-graven och Brangstrup-fyndet, de
omfattande kontakter som Fyn, exempelvis genom exogami, upprätthöll med de sydöstra delarna av Europa under yngre romersk järnålder. Resultaten av dessa kontakter är ju fcir övrigt märkbara även i fyndmaterialet frän själva
Gudme. I den följande uppsatsen diskuterar
C. Fabech, bland mycket annat, behovet av att
insätta fyndmaterialet i kulturlandskapet fiir att
pä sä sätt kunna spåra platser av likartad dignitet som Gudme. Hon exemplifierar detta med
en analys av brakteatfynden i Skäne och pä Fyn
och avslutar sitt bidrag med nägra personliga
tankar kring Gudme och kring problematiken
guld och status.
Resterande uppsatser försöker insätta Gudme i ett litet större perspektiv och D. W. Griffith redogör fiir resultat av undersökningar av
likartade platser kring Irländska sjön, B. Arrhenius berör Helgii som ju kan komma att
delvis omvärderas i ljuset av Gudme-undersökningama, och F. Theuws och H. A. Heidinga
tecknar en kontinental bakgrund. Avslutningsvis ger K. Randsborg sin syn pä Gudme och
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det fortsatta analysarbetet. Han understryker
betydelsen av en helhetssyn. Denna omfattar
inte bara en lokal kontext utan platsen mäste
insättas i ett nordiskt och ett europeiskt sammanhang. Randsborg betonar vidare de kontinentala parallellernas betydelse txh framhåller
det skriftliga materialets vikl.
Helhetsintrycket av boken är uteslutande positivt och redaktionen har lagt ner stort arbete
pä att fä ett sä fylligt innehåll som möjligt. Kanske hade man frän redaktionens sida kunnat
stryka litet i vissa manuskript eftersom nästan
varje författare känt sig manad att beskriva
Gudme, dess läge (xh namnets betydelse. Läser
man bara en enstaka uppsats spelar detta naturligtvis inte någon roll men läser man boken
frän pärm till pärm känns det störande. Man
hade även kunnat kontrollera innehållsftirteckningen bättre mot de titlar som uppsatserna
har i boken. Nn finns flera fall av avvikelser
som upplevs som onödiga. Ytterligare en randanmärkning är, att tryckåret anges som 1993
på omslaget men som 1994 inne i boken. Men
detta är bara skönhetsfläckar i en annars trevlig
och användbar publikation.
l^he archaeology of Giulnw and Lundeborg fokuserar ännu en gång intresset på södra Skandinavien (xh utvecklingen i Danmark. Men den
kan också ses som ett memento för svenska arkeologer eftersom likartade platser av allt att
döma även finns här. Den metodik som använts i Gudme-omrädet, och den erfarenhet
som vunnits, borde kunna vara till hjälp när vi
ger oss i kast med att söka efter Gudmes svenska motsvarigheter. Av den anledningen är b o
ken inte bara intressant ftir sitt faktainnehåll
utan den kan även fungera som en sporre till
vidare arbete.
Kent Andersson
Institutionen tör arkeologi

Gustavianum
753 10 Uppsala
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Helle Juel Jensen, Flint tools and plant working. Hidden traces of stone age technology. Aarhus
University Press, 1994. 263 pp. ISBN 87-7288454-1.
T h e book under review is a Ph.D. dissertation
from the University of Aarhus. At its best, the
study illustrates how experimentation and wear
analysis, when used to confront results from
other disciplines such as pollen analysis and
ethnographie accounts, can help solve archaeological problems. However, in my opinion the
book sufiers from a lack of coherent structure
and a clearly stated purpose. It is all too obvious that, as the author implies in her Preface,
many of the studies were carried out fiir other
purposes and secondarily joined together in
book form.
Although the aim of the book is never made
explicit, the title indicates that Juel Jensen's intention is to explore questions about prehistoric plant working by examining microscopic
traces on flint tools. T h e book is logically organized into two main parts. In Part 1 Juel Jensen
explicates the method she has used, the socalled high power approach of microscopy
(HPA). In Part II she applies this method to a
number of collections of stone age artifacts
from Denmark. Part III, Epilogue, Summary
and Dansk Resumé, is a brief discussion of the
major conclusions. Lhe book also contains a list
of the sites from which her collections emanated, 2 appendices listing the implements analysed, and 91 excellent photographie plates illustrating the various gloss types she observed.
By choosing tei investigate possible evidence
for plant working, Juel Jensen attacks a problem which has perplexed archaeologists for
more than 100 years, namely the causes of the
gloss or polish which is visible to the naked eye
on numerous flint tools—"sickle gloss". Her
summary of the complicated discussion of what
causes this phenomenon is concise and insightful. The history of the attempts to explain sick-

le gloss is at the same time the history of the archaeological approach whose aim is to answer
questions about the past through studies of
wear patterns on artifacts. This can best be
illustrated by a quotation regarding Curwen's
experiments from 1935; "The direct observations of prehistoric edge wear attributes, combined with practical attempts to recreate these
in detail meant that the study of the function of
ancient flint tools began to change into an archaeological discipline, with its own independent
data set" (p. 5).
The question about how sickle gloss is
formed has been approached from many directions: through experiments, microscopic examination, various chemical and trace element analyses, etc. In spite of the battery of tests used to
elucidate the causes of the phenomenon, the total number of chemical and mechanical factors
involved has yet to be identified (p. 11). The
lon Beam Analysis which the author describes
in some detail could be a promising avenue to
explore, however. The primary method upem
which the present investigations are based is the
so-called high power approach (HPA). This inveilves using an optical microscope to examine
micro polishes at magnifications between lOOx
and 400x. This examination is used in combination with a registration of other wear phenomena such as scarring and striations to gain a total picture of each artifact.
At the condusion of Chap. 1 Juel Jensen
briefly mentions a problem with the HPA
which she explores in greater depth in Chap.
2, namely post depositional surface modification (PDSM). Because use wear polishes are a
visual phenomenon and we do not as yet have
a chemical key to their formation, the identification of polish is based on its appearance. To
determine what activity caused the polish
which is visible on prehistoric implements, one
must be able to produce a similar polish using
experiments with modern replicas. During the
past 10 years it has become evident that prehisFomvännen 90 (1995)
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tork polishes are not indelible but rather can
be altered by various chemical and mechanical
processes which attack the tool surface subsequent to polish formation. Even cleaning
archaeological implements prior to examining
them has been shown to alter polish. Thus it is
not possible to assume direct comparability between the appearance of prehistoric polish and
polish produced on experimental tools. PDSM
also means that wear polish on used tools may
have faded or disappeared and therefore that
conclusions based on quantities of med tools in
collections cannot be made. Although Juel Jensen discusses this problem and ils possible implications in Chap. 2, she neverthdess makes
the mistake of bäsing one of her major conclusions in Part IIB on relative numbers of tools
showing sickle gloss in F.arly and Middle Neolithie TRB contexts (see below).
Juel Jensen describes two other major problems with the HPA: (1) confusion about wear
traces left by the working of similar substances
such as bone/antler/ivory and (2) the fäet that
certain activities generate very weak polish (p.
16). These and other problems mean that the
HPA is no longer regarded as a "magical method that will provide quick and secure answers"
to our questions (p. 17). However, used with
discretion and in combination with results
gained by other methods, it can assist in answering archaeological questions, as the present study shows.
Chapter 3 begins with a section in which Juel
Jensen defines the terms she uses for describing the appearance and location of wear traces
on implements. In the introduction to the
chapter she identifies a problem with serious
implications for her study: not all types of plant
working generate gloss, and not all types of
gloss are generated by plant working. If not all
types of plant working generate gloss, then
there could be prehistoric plant working of
which we will find no evidence on tools. In the
case of Danish prehistory, for instance, this
means that working non-siliceous herbal plants
such as stinging nettle, bracken, or edible roots
would not be identified from wear studies on
Stone tools, even if it has occurred.
T h e second problem, that gloss can be generated by tasks other than plant working, illuFomvännen 90 (1995)

minates a difficulty with edge wear analysis in
general; namely, how many experiments are
sufficient? Juel Jensen hypothesizes that the
gloss on the tools she will examine arises during plant working. She experiments with various plant wenking tasks to try to duplicate
these wear patterns and thus arrive at functional interpretations for prehistoric tools. To
strengthen the credibility of her analogies she
attempts to show that tasks other than plant
working do not produce similar wear. Besides
the plant experiments she experiments with
sod-cutting, working day and working ochre or
hematite, but why stop at these tasks? If one's
aim is to arrive at a discriminant trait which will
allow one to identify plant working whenever it
eiccurs, logic compels one to experiment with
an infinite number of" possible tasks. The presence of a specific wear constellation on plant
working tools is not sufficient for identifying
this as a dicriminant trait until one has shown
that this constellation does not occur during
any other task. A single individual can never
achieve this goal, but a body of researchers can
approach it in time. Through carefully controlled experiments and good documentation,
Juel Jensen has succeeded in identifying one
trait which appears to discriminate between
plant working and working the mineral substances listed above. Others in the field should
be encouraged to follow her high standards
and try to isolate traits as discriminant for other
tasks. As more and more experiments are performed it should be possible to build up a corpus of knowledge in which discriminant traits
for various tasks are listed.
Below 1 will discuss why this question is so
important for Juel Jensen's study. But before I
leave Part I there is one more comment I
would like to make concerning the HPA,
namely the problem of how to present the results objectively. On page 45 she criticizes LeviSala lor presenting two photographs which she
(Levi-Sala) claims illustrate identical gloss. Juel
(ensen cites her own experience to support her
contention that the glosses shown are not identical. Although many attempts have been
made, no one has as yet succeeded in finding a
ineans of objectifying observations based on
gloss and polish. Identifications are made sim-
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ply by comparing what is seen through the microscope with other observations or with photographs, and making a subjective judgement
about the degree of similarity or difference.
This means that the main criterion for an outsider to judge the reliability of the results rests
on an assessment of" the wear analyst's skills. I
have known Helle Juel Jensen and have followed her work for more than 10 years and I
am willing to accept her judgment. But by failing to present her credentials to her reatlers, I
fear that she risks a loss of credibility here.
T h e other means by which outsiders can
judge reliability is if good pboiographs illustrating observations on pairs of experimental
and prehistoric tools are provided. T h e reader
can then judge the degree of similarity fiir helor himself. Here Juel Jensen has been generems. The 91 plates in ber book are of excellent
quality and presented in a clear and pedagogical männer. In most cases they provide convincing evidence that she has been able to experimentally replicate the polishes she has observed on the prehistoric implements.
Following this discussion of methodology in
Part I, the author devotes Part II to illustrating
how the methods may be applied to specific
problems of archaeological interest. Most of
the case-studies are interesting in themselves,
but in my opinion she has difficulty in lying
them together into a coherent whole. Nowhere have I been able to find a source-critical
discussion of why she chose the particular tools
she studies out of all flints which could conceivably have been used for plant working.
Here we see the impact of the problem I mentioned above. One gets the impression from
Part I that she is trying to isolate a discriminant trait which would enable her tei identify
prehistoric plant cutting where-ever and
whenever it occurred on flint tools. Armed
with this knowledge, one could examine all the
piéces, regardless of morphology, in any given
assemblage to look fiir plant cutting. This
would, 1 think, prove what a powerful tool the
HPA could be for archaeologists. This is in fact
the approach Juel Jensen adopts in Part II B,
where she looks fcir the functional category
sickles in TRB collections. In Part II A however she reverses the logic al order of her ana-
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lysis: her sample is limited tei certain morphological tool classes, among which she looks lor
evidence of plant working. T h e brief studies
described in Part I I A were apparently not
written with the theme of the book in mind
and in many ways 1 think they detract from the
argument she is trying to put forward. One
wonders for instance why she has chosen these
particular morphological categories ftir analysis? She also fails to provide us with any insight
into her sampling procedures or sample representativity. A discussion of her experimental
and analytical methods should also have been
induded in these studies, in mv opinion.
Having listed the negative aspects of the
studies, let us now turn to the peisitive comments. In Part II A Juel Jensen presents a HPA
of 3 classes of manufacturing implements: microdenticulates, curved knives and Hakes or
blades used for cutting. In Chap. 1 of Part II A
Juel Jensen sets out to explain the function of a
particular morphological type which occurs
from the middle of the Fateb0lle subperiod
and through lhe early Middle Neolithie: tlie
microclenticulate. After discussing where and
when these tools occur, she notes that two possible functions have been suggested for them:
sawing (in the Mesolithic) or harvesting (in the
Neolithie). In an interesting comment on archaeological interpretation, she points out thal
the different interpretations may well be due to
the fact that no one expected "sickles" to be
present in the Mesolithic (p. 59)! However, she
notes that all microdenticulates—irrespective of
time period—show the same kind of wear pattern. Here then is a classic problem to which
wear analysis may uselully be applied. The description of use pattern observations which Juel
Jensen provides in section 1.3.1 is both clear
and exhaustive. I am especially impressed by
F"ig. 19 fiir the amount of information it contains. The following section, in which she presents her arguments for a functional interpretation, is an excellent example of how results
from various methods, different archaeological
contexts, and modern experiments can be
combined to reach a believable condusion
about function. With pleasnre and mounting
excitement the reader is given unique insight
into a research process as the author advances
Fornvännen 90(1995)
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hypotheses, tests them, modifies them, retests
the modified hypothesis, etc. She is honest in
presenting her own assessment of" the strength
of" her theories and revealing contradictions
and uncertainties as they arise. Although the
analysis failed tei eluddate the exact function
of microdenticulates, she has arrived at a significant piece of information, namely that they
were not used for cutting cereals (p. 68). Along
the tortuous route to this condusiem she has
illustrated how complicated the question of
wear formation in fact is, particularly when the
worked substance consists of several components or the tool has been subjected to multiple
uses.
Before leaving Part II A, I would like to
make one further comment. Juel Jensen advocates with some emphasis that one of the particular strengths of use wear analysis is that it
allows us to identify prehistoric tasks involving
organic materials. Juel Jensen has done archaeology a great service by bringing up this
questiein and suggesting a remedy. She also
emphasizes the importance of the method for
identifying tools used for manufacturing rather
than subsistence, an often neglected category.
However the ability tei do this using gloss analysis assumes that tools which can be proven to
cut siliceous grasses were used for harvesting
grain and therefore directly connected with
subsistence. Because eif the problem of the
"gloss-barrier", which is the inability to distinguish between the working of domestie cereals
and other silica-rich plants (p. 110), we cannot
make such an assumption. At least some tasks
involving siliceous grasses must have been related to manufacturing and not directly to subsistence (e.g., harvesting straw for thatching—
p. 152).
Part II B, an analysis of TRB sickles, constitutes the longest and most coherent part of the
book. Juel Jensen sets her sights high when she
proposes to use microwear analysis to examine
the role of cereal cultivation in the Danish Neolithie. She intends to check the evidence she
gleans from HPA against 3 other categories of
evidence: (a) pollen, (b) charred and waterlogged seeds and Sora] parts, and (c) ardmarks (p. 88).
Chapter I is devoted to discussing the curFornvännen 90(1995)

rent state of knowledge in regard to each of
these categories and condudes with a short
summary of what is known and what is not
known to date. Among the questions still to be
answered Juel Jensen notes that we know nothing about the relative importance of cereals
through time and in relation to the pastoral
economy, and relatively little about harvest
technologies and the composition of fields. She
then proposes to provide information on these
issues by examining use wear on flint sickles
(p. 104).
In the section which introduces the chapter,
the history of research into this question, she
describes an attempt by Keirobkova to approximate the size of the sown acreage by the degree
of wear and the number of tools identified in a
given industry (pp. 110f). Juel Jensen raises
an interesting and important objection in regard to this and other such studies, namely that
time and efficiency estimates are dependent on
modern skills as well as on the composition and
quality of the prehistoric fields. These factors
will prove to have a bearing on Juel Jensen's
results as well.
Juel Jensen presents her sample in Chapter
3. Because her aim is to follow the development of Neolithie agriculture through time,
she has attempted to maintain strid chronological control. Her aim was to locate and analyse
sickles from the spän of" the TRB. It is not entirely clear how representative her material is
from her description on page 116. However it
is clear that her population, "sickles", is a functional term for any flint implement which by
use wear could be shown to have been used for
cutting cereal grass (p. 117). Here she avoids
the morphological trap which had snared her
in Part II A and uses the presence of sickle
gloss—irrespective of tool morphology—as her
primary selective criterion.
Because sickle gloss is visible to the naked eye
it was possible for Juel Jensen to sort out the implements which were to be subjected to microscopic analysis from the tens of tbousands of flint
piéces in her assemblages (Table X). She readily
admits (p. 117) that she could not have carried
out her study had it not been possible to sean
artifacts in this way before chixising the tools to
be microscopically examined. This is a serious

Recensioner
difficulty with the HPA. At these high magnifications the field of" vision is so small that examination of a single implement requires 20 to 30 minutes. Because sickle gloss can be seen by the naked eye, Juel Jensen could pick out all the tools
bearing this feature and be fairly certain she had
been able to capture most of the members of this
functional category in her net. But how does one
sean tens of tbousands of flint implements to pick
out tools used för instance for scraping hides,
where the polish criterion for this task is perhaps
only visible at high magnifications?
T h e number of tools Juel Jensen identifies as
sickles is in most cases an extremely small proportion of the total number of recovered flint
piéces (e.g., 1 sickle out of 26 000 piéces at
Stengade I; Table X). Contemplation of the figures in Table X raises three questions in my
mind. The first question is to what extent the
apparent lack of sickle gloss is due to leaching
or other PDSM factors. Has gloss which was
once present disappeared? If the leaching is
time dependent, more gloss would have disappeared from EN sickles than from MN. T h e
second question raised by these figures is at
what stage in its use-life a sickle blade enters
the archaeological record. Do the blades in the
assemblages represent exhausted piéces? Were
they brought to a settlement for rehafting? Are
they little used piéces intended as offerings?
Were they unintentionally löst? etc. Each of
these possibilities bears consequences för what
sort of polish development is to be expected. A
third source-critical factor to consider is that
patterns of discard may have been different
during the Early Neolithie and the Middle
Neolithie. Låter in her analysis the author tries
to reläte the intensity of polish formation on
the sickles and the relative numbers of sickles
to the intensity of harvesting (p. 119). Such an
analysis requires that all the prehistoric tools
examined were at the end of their use-life.
Whereas one might concur that it is possible to
reach conclusions based on relative intensity of
polish, 1 do not think Juel Jensen is justified in
drawing any conclusions whatsoever based on
the relative numbers of sickles during respective
periods.
In section 3.3.1.3 Juel Jensen points out the
meist significant finding of her study: that
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sickles from EN to MN A I are fewer in number and characterised by more modest use
wear than specimens from MN A II and låter.
On the basis of hafting traces she argues
against the idea that tool curation is the explanation. Based on experiments and the appearance and composition of wear patterns she argues instead that the difference in use wear reflects more intensive harvesting activities from
MN A I I onwards. Her arguments are convincing but there is room for doubt. Some of the
reasons fiir doubt were discussed above regarding source-critical factors which may mean that
EN sickles are underrepresented. Another possible explanation is that the lack of sickle gloss
during the EN reflects a different harvesting
strategy which did not require harvesting tools
of tlint, an idea suggested by Steensberg in
1943 (p. 150). Engdmark notes that under
some conditions plucking is more handy and it
gives a pure cereal yield (R. Fargelmark, 1992;
L. Larsson et al. (eds.) The Arclmeology of the Cultural Ijandscape, p. 371, Lund).
I would like to comment on one last point
before I condude my review. One of the
themes to which Juel Jensen returns in her
book is the attempt to equate peilish intensity
with amount of work and in this case with
amount of grain harvested. In section 3.2 Juel
Jensen describes her experimental program. As,
is true of the other case-studies in Part II A, she
does not provide adequate information about
her experimental and investigative procedure
here. The section contains a ludd discussion regarding the difficulty of perförming adequate
experiments, particularly if the aim is comparing efficiency in regard to task performance.
Some of the factors which influence harvesting
efficiency and gloss formation include: the species of grain, whether the straws are close together or far apart, how the sickle is hafted or
held, whether the grain is straw-cut or spikecut, the presence of weeds, etc. Juel Jensen is
extremely cautions in her attempts to draw
conclusions about harvesting efficiency and to
me it would seem a risky business. There are
simply too many variables beyond our control.
One serious problem is that she has not succeeded in experimentally replicating the degree of polish seen on some of the prehistoric
Fornvännen 90 (1995)
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examples. On page 146 Juel Jensen notes:
"The apparent divergence between the
amount of gloss observed on the prehistoric
implements and that obtained by the modern
experiments is a cause of some anxiety." Is it
sale to condude that the relative difference between the wear on EN-MN A I sickles and on
MN A II-V sickles is significant and probably
reflects an intensification of the agricultural
strategy during the låter period? While caution
is advisable, I think she is justified in drawing
this condusion. Her most convincing argument
is that the polish on the laler sickles is more invasive; i.e., it travels farther up the tool from
the tool edge (p. 151).
In the final chapter, Juel Jensen summarizes
her results and examines them in the light of
other evidence fiir agricultural intensification.
Three devdopmental stages över the course of"
lhe TRB are suggested and once again the
changes occurring at the transition to MN A II
are emphasized. Juel Jensen cites other evidence to corroborate what she has seen in her
sickle analyses. Interestingly, in a recent disserlaiion based on an analysis of Neolithie ritual
traditions, Karsten found evidence for a distinct change in offering rituals at precisely this
time (P. Karsten, 1994, Att kasta yxan i sjön, p.
133. Lund).
To recapitulate, the negative aspects of Flint
tools and plant working are its uneven quality and
lack of coherent structure. In spite of its title
the book only examines a limited aspect of
plant working, namely cutting herbaccous
plants, and examines only a few morphological
or functional lool types. The book lacks a comprehensive description of the procedures used
lor investigation, sampling strategies, experimentation and
examination—information
which is necessary for juclging the validity of
the conclusions.
Lhe sirenglhs of Flint lool.s and plant working
lie in ils methodological chapters and in the
way Juel Jensen illustrates how an analysis of a
long-iceogni/eel phenomenon—gloss on flint
tools—can sheel light on archaeological problems. There are many methodological innovations, such as presenting polish observations in
terms of silica content (Chap. 3), although an
appendix listing the relevant plants in each
Fornvännen 90(1995)

such category would have been helpful for
archaeologists. T h e book is most appealing
when it reveals elaborate chains of reasoning—
worthy of Agatha Christie—which lead to plausible condusions about tool use. Lhe F.nglish is
excellent as are the illustrations and tables.
The most important and exciting pari concerns the application of gloss studies to lhe
problem of Neolithie agriculture. Through
careful study of gloss and wear and judkdous
use of experiments, Juel Jensen demonstrates
an evident change in a devdopmental sequence. Rather than contenting hersell with
identifying a change in wear patterns, she goes
on to try to explain this change in terms of ils
wider social and economic implications. Few
other mirowear studies to date have studied
changes in wear pattern on a single functional
type över time and succeeded in satisläctorily
explaining these changes. Here Helle Juel Jensen has managed to present a strong case for
the applicabilitv of microwear analysis to questions which concern the mainstream of archaeology.
Deborah Olausson
Institute of Archaeology
Sandgatan 1
223 50 Lund

Richard Bradley, AUering the Farih. The origin oj
monuments in Britain and Continental Europé. Society of Antiquaries of Scotland, Monograpfa
Series number 8. Edinburgh 1993. 150 s. ISBN
0-903903-08-3.
Boken baseras pä en serie föreläsningar som
Richard Bradley, professor i Reading, höll i
Edinburgh 1991-92. Som sä mänga andra engelska utforskare av den tidiga förhistorien hämtar Bradley inspiration då han begrundar de
stora sydengelska monumenten, i detta lall det
mäktiga vallgravsonigivna Avebury. Trots flertusenärig ålder är monumentet en i högsta
grad aktiv del av landskapet. Varje generation
gor sig en bild av fornlämningen och den påverkar fortfarande människors uppfattning om
monument och landskap.
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Boken handlar om monumenten och deras
betydelse, inte i utan för kulturlandskapet. Kulturlandskapet i Bradleys uppfattning är inte
passivt utan i högsta grad aktivt där medvetna
förändringar, som vid uppbyggnad av monument, förändrar människornas perception av
landskapet och därmed deras fortsatta utnyttjande av det. Bradley poängterar det självklara
att avsikten med momenten var att de skulle
bestå. Men sä fort som de uppförts inleds också
en uttolkning av dem - en process som fortgått
och fortgår än idag.
Ordet monument kan härledas nr det latinska numere vilket betyder att minnas. Men hur
minns samhällen? Genom ritualer i form av
gester, danser, rörelser och gammalmodigt
språk. Ett näraliggande exempel pä detta är liturgin i den katolska kyrkan. Genom att uppföra monument och vid dessa utföra ritualer
kombineras olika former av memorering. Därför måste det rituellas subtila formspråk tillmätas en viktig roll vid uttolkningen av monument.
Men anläggandet av det första monumentet
skapade ett problem och det är detta problem
Bradley inledningsvis vill beröra. Byggandet av
monument berör mänsklig medvetenhet på
flera, i vissa fall fundamentala, plan:
1. De skapar en helt ny uppfattning om platsen och dess omgivning.
2. De har en läng existens. De ger underlaget för att skapa perspektiv som gär utöver vardagslivet och som kan omfatta generationer.
Tidsuppfattningen blir en helt annan då monument blir en realitet.
3. Minnet är instabilt och det kan därtill manipuleras. Monumentets mening kan förändras
utan att formen förändras.
Sammanfattningsvis bildar monumenten nya
relationer mellan människor, landskap och historia.
Bradley menar att arkeologen tar monumenten alltför givna - att man underlåter att
problematisera realiteter som att det finns samhällen som inte producerar nägra monument.
F.tt kapitel avsätter Bradley därför för resonemang kring den aspekten att det inte finns monument före neolitikum. Det primära är att
monument är memorerande och bestående.
Att de är knutna till ett speciellt ekonomiskt
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system är nägot som bör beaktas som sekundärt. Behöver i sä fall megalitbyggande kopplas
samman med jordbruksekonomi?
Det finns smä men likväl bestående monument bland Australiens aboriginer. Men några
monumentala anläggningar har inte uppförts.
Detta beror dock varken pä frånvaro av organisation eller brist pä arbetskraft. De aktiviteter
som vid ett tillfälle utfördes vid ett möte omfattade totalt 25 000 arbetstimmar vilket motsvarar insatserna ftir att bygga tre länghögar eller
ett enclosure (sarups-anläggning) eller en
mindre befästning. Men insatserna avsatte sig
inte i bestående anläggningar. A andra sidan
påtalar Bradley att det i USA finns ett flertal
stora monument vilka byggs av samhällen, där
inslaget av åkerbruk var av mycket begränsad
karaktär.
För att förstå de äldsta europeiska monumentens sociala ursprung betonar Bradley tre
generella förhållanden - de ligger i marginalområden sett ur ett jordbruksperspektiv, de är
belägna i områden med miljöer lämpliga fiir
jakt och samlande, de är belägna i områden
med vitt utbyte av råvaror. Hönan och äggetresonemanget när det gäller vilket som kom
forst - jordbruk eller nionumentbyggande uppfattar Bradley mer som ett problem vilket
kretsar kring förändringar av en rådande
världsbild. Introduktionen av såväl en ny ekonomi som monument är beroende av att samhällets medlemmar kan förmå sig till en förändrad uppfattning om sina relationer till en
omvärld säväl mentalt, socialt som fysiskt. Att
bölja bygga monument kan vara ett sätt ftir ett
samhälle att samla prestige inom ett rådande
samhällssystem. Genom att införa jordbruk fär
det ett nytt förhällande till sin omgivning. Kan
anläggandet av monument ha bidragit till en
nysyn som gjorde införandet av jordbruket
mentalt acceptabelt?
I ett annat kapitel påtalar Bradley att begreppet monument även kan appliceras på naturliga formationer. Det viktigaste är inte att ett
monument byggs upp utan att platsen får en
ny innebörd i människors begreppsvärld. Naturliga formationer kan ges en ny innebord.
Genom exempelvis en hällristning fär platsen
en speciell betoning, den förses med meddelande men den ändrar inte sin topografiska inFomvännen 90(1995)
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nebörd. Ofta ligger hällristningar vid farvägar.
De, liksom vissa monument, ligger pä platser
som var viktiga fiir människans uppfattning om
landskapet. Att vissa naturliga platser, som
märkliga formationer och grottor, har fått en
förändrad innebörd framgår av att det i anslutning till dem uppträder bl. a. offer som motsvarar aktiviteter vid uppbyggda monument.
I sin fortsatta behandling av monument resonerar Bradley kring hur användningen av
nybyggda monument kunde påverka den
mänskliga uppfattningen och hur monumenten markerar gränsen mellan den kulturella
sfären och världen utanför. I vissa områden
finns flera olika monument inom samma område. Vi tar gärna denna situation för självklar.
Vi bryr oss sällan om helheten. Men frågan är
vad som händer när en plats omvandlas till ett
monument. Resultatet är en form av nyordning av platsen. Monument styr den mänskliga
rumsuppfattningen och denna styr i sin tur
hur man rör sig i anslutning till ett monument.
Kanske de döljer aktiviteter mer än de avslöjar
dem. Monumentet kan därvid användas till att
skilja dem seim hade tillgäng till anläggningen
från dem seim inte släpptes fram. Byggandet
bidrog därmed till olika former av gruppidentitet.
Människors rörelse har påverkats av monumentens utformning. Därtill kan monumentens form medföra att de fungerar som vägvisare. Monumenten fokuserar mot exempelvis
ett naturligt fenomen som ett vattendrag men
ännu vanligare mot ett annat monument. Speciellt tydligt är detta när det gäller engelska s.k.
cursus som omfattar parallella rader av vallar
och vallgravar. Genom att följa dessa blir man
medveten om vad som dyker upp och vad som
försvinner vid förflyttning utmed anläggningen. Det innebar därmed en rad upplevelser tör
dem som följde monumentet. Kanske är det
därför som processionsvägen mot Stonehenge
ibland ändrar riktning. Under en betydande
sträcka har vägen en orientering som inte var
riktad mot dess mäl. Först nägra hundratal meter före vägens slut blir den imponerande anläggningen synliggjord.
Ett monuments inriktning kan bidraga till att
kombinera isolerade fenomen. Ett cursus kan
exempelvis länka samman tvä områden med
Fornvännen 90 (1995)

samlingar av monument pä flera kilometers avstånd där annars inte nägon samhörighet hade
varit självklar. Utan tydliggjorda länkar i form
av cursus förlorar vi lätt sambandet i landskapet.
Vad avser monumentens gränsmarkerande
funktion (inner Bradley stöd i de förhållanden
att flera neolitiska monument ännu under järnåldern ingår som gränsmarkeringar. De kan
ocksä markera en uppdelning mellan områden
med olika användning eller mellan områden
med olika råvarutillgångar.
Bradley tar ocksä upp monumentens orientering till astronomiska fenomen, men uppfattar denna relation på ett speciellt sätt. Genom
att orientera monument till himlaobjekt inkorporeras dessa i den mänskliga kulturen. Men
betraktaren måste dä känna till var pä monumentet han bör befinna sig för att uppfatta den
astronomiska händelsen. Genom att monumenten relateras till astronomiska skeenden
blir de därmed en kontroll av själva tiden.
Monumenten markerar ocksä olika former
av relationer, som den av lan Hodder framförda dualismen mellan vild och tam, här åskådliggjord genom deponering av tamdjursben innanför henge-anläggningar men vilda djurs
ben utanför dessa. Andra former av dualism
markeras genom brända människoben innanför henges, obrända i periferin eller krökta
mönsterformer pä stenar eller lerkärl i centrum av megalitgravar och vinklade mönster
utanför.
Ett annat problemområde som Bradley spekulerar kring gäller bruket av materiell kultur
som en förmedlare av hur idéer uttrycks. Liksom flera kollegor poängterar han tids- och
rumsaspekten. Sina funderingar projicerar
Bradley i studiet av funktionen ftir endosures
speciellt under den bandkeramiska kulturens
existens. De äldsta uppfattar han som platser
där allmänna aktiviteter och redskapsproduktion utfördes. I slutet av bandkeramisk kultur
uppträder större variation. Fä gravfält finns
belagda men istället uppträder människoben i
vallgravarna. Nedläggelser av djur och föremål ökar ocksä i betydelse. Senare uppträder
en segmentering av de olika dikena eller andra konstruktionsdetaljer. Vissa endosures
kan knappast uppfattas på annat sätt än som
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befästa anläggningar. Här framgår det hur en
anläggningsform i ett tidsperspektiv tillmäts
funktioner som tydligt avviker frän den ursprungliga.
H u r monument upptogs och förnyades i förhållande till ändrade sociala förhållanden, nägot som Bradley benämner monumentkomplexitet, får ocksä sin behandling. Som exempel anför han Gamla Uppsala samt Jelling. I
detta sammanhang kan man fråga sig ifall det
är säkert att den bronsåldershög som utgör basen i nordhögen vid Jelling inte har en annan
relation till monumentkomplexet än uteslutande att förenkla byggandet? Kan den ha varit en
viktig orsak till att monumenten anlades just
här?
Det finns monument som inte ändrar utformning och som används en kort tid - svära
att tolka men lätta att igenkänna. Men oftast
finner man om- och utbyggnad. Vissa bronsåldershögar utvidgas medan andra inte byggs ut
- något att fundera vidare på. Under engelsk
senneolitikum finns det spär efter aktiviteter i
endosures som slutade att användas och förändras flera århundraden tidigare vilket tål att
fundera kring. Som ett motsvarande sydskandinaviskt fenomen kan anföras bebyggelselämningama frän sen trattbägarkultur som uppträder i sarup-anläggningar vilka anlagts och
övergivits flera hundra är tidigare.
Vanligt är också att de första monumenten
bidrar till ett mångfaldigande. Bradley menar
sig därvid ha noterat att områden där det finns
spår efter en energisk konkurrens av liknande
monument ocksä har spär efter ett snabbt accepterande av nya gravskick.
Boken slutar med ett kapitel om monumentens s. k. efterliv. Monumenten spelar ofta en
viktig roll långt efter att de mist sin ursprungliga betydelse. Detta löper som inledningsvis anforts ända fram till dagens situation. Gravläggningar i anslutning till gamla monument, menar Bradley, har inte fatt den uppmärksamhet
de är värda. Ett sådant exempel är hur megalitgravarna i Boynedalen på östra Irland var av
betydelse fcir Irlands tidiga historia. Till dessa
monument knöts enligt legenderna betydelsefulla hjältar. Flera av de finaste romerska fynden har därtill påträffats runt Newgrange.
Knowth användes ocksä som borg. Liknande
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förhållanden med äteranvändning av romerska
anläggningar förekommer i England under tidig historisk tid. Pä detta sätt har man genom
de yngre konstruktionerna försökt länka samman ett ärofullt förflutet med de rådande realiteterna. Vanligtvis ligger dessa platser i områden som uppfattats som perifera.
I sann anglosaxisk anda väljer Bradley exempel frän i stort sett hela Europa som stöd för
sina åsikter. Det kan uppfattas som förtroendeingivande men är inte alltid sä övertygande.
Läsare bevandrade i sin kulturhistoria skulle i
vissa fall kunna finna exempel som motbevisar
Bradleys tankegångar. Den viktigaste behållningen av boken är utan tvekan att Bradley
problematiserar förhållanden knutna till monument som inånga arkeologer mer eller mindre tar ftir givna. Detta att se monumenten inte
bara som representanter för en svunnen tid
utan också som aktiva aktörer i utformningen
bäde av landskapet och människors föreställningsvärld, i ett tidsperspektiv frän deras byggande fram till idag, är ytterst berikande. Här
har vi mycket att lära och begrunda i våra försök att fördjupa förståelsen av kulturmiljön.
hirs hnsson
Arkeologiska institutionen
Sandgatan 1
223 50 Lund

Anders Kaliff, Martin Skjöldebrand, Tom
Carlsson & Viktoria Björkhager, Skenet från del
förflutna. Arkeologi och myter i en bronsåldershygd.
Riksantikvarieämbetet, UV Linköping, Linköping 1995. 111 sid., ca 120 fig., litt.-lista. ISBN
91-7192-962-2.
Antalet utgrävningar i Sverige är växande. För
närvarande utförs ärligen närmare 1 000 små
och stena arkeologiska utgrävningar. Allt detta
skall blir utgrävningsrapporter. Det mesta har
också blivit det genom åren. Under mycken
vända och debatt har de olika grävande institutionerna prövat olika rapportlörmer (några debattinlägg finns i Meta 1991-1992). Den slutliga
formen har ingen funnit, och förhoppningsvis
kommer det heller inte att ske. Att inom rimliFomvännen 90(1995)
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ga ramar pröva olika rapportformer häller det
arkeologiska tänkandet levande. Frånvaron av
standardiserade rapportformer är en garanti
för att inte tänkandet skall bli standardiserat.
Tillväxttakten i det ökända rapportberget,
som väl konkurrerar med EU:s smörberg, har
avtagit. Sedan några är hotar snarare rapportberget att dränka Muhammed. En strid ström
rapporter rinner ut ur ordbehandlarna, desktopparna och off set-maskinerna hos de olika
grävande institutionerna. Bibliotekarierna har
att riva sig i håret (iver hur ett otal olika numrerade serier skall ordnas in i mappar och hyllor, kataloger och databaser. Det hela ser imponerande ut, men hur rätt läsare skall kunna
hitta rätt rapport i rätt ögonblick är ännu ett
olöst problem.
I denna ström utmärker sig en rapportform:
den presumtivt lättsamt skrivna, rikt illustrerade inbundna boken, avsedd att säljas (iver museernas och bokhandlarnas affärsdiskar. Dessa
böcker finansieras vanligen inom uppdragsbudgeten, dels genom att uppdragsgivarna är
villiga att betala mera, dels genom att mindre
tid och resurser läggs ner pä de fullständiga
dokumenterande rapporterna. Det skall dock
inte förnekas, att de utgrävande institutionernas personal också skjuter till av sin tid utanför
den reglerade arbetstiden. Att utarbeta de
tryckta, informativa böckerna ger uppenbarligen pä längre sikt tillfresställelse och mening
Utöver vad det dagliga arkeologiska arbetet kan
Dessa böcker har en tendens att ha förvillande lika titlar, som är uppbyggda kring de tvä
orden »väg» och »forntid». Den senaste frän
U V-Linköping skiljer sig härvidlag ut fördelaktigt genom att heta Skenet från det förflutna. Undertiteln bäde förtydligar och fördunklar vad
som döljer sig bakom den suggestivt nattsvarta
och eldupplysta pärmen: Arkeologi och myter i en

det arkeologiska fackspråket och den fackliga
referenslitteraturen, är en svär konst. Kanske
finns det ingen arkeolog i Sverige idag, som behärskar detta fullgott. Arkeeilogerna vid UVLinköping har försökt pä sitt sätt. Resultatet
har blivit ett vardagsspråk med inslag av bäde
naiva vändningar och fackjargong. Tröttande
är uttryck som »i arkeologiskt språkbruk brukar man» och »som vi arkeologer kallar» och
den flitiga användningen av ömsom »sk» och
»s k». Detta slags urskuldrande fraser är vanliga
i den arkeologiska litteratur, som vänder sig till
läsare utanför den begränsade kretsen av professionella eller eljest initierade fackmän. Läsare inom den senare kretsen blir irriterade, vilket antagligen läsare utanför kretsen ocksä blir.
De blir i alla fall inte mera upplysta.
Att välja vad, ur den fackliga begrepps- och
metoclapparaten, som skall lörklaras mera utförligt i en bok av den här sorten, är en annan
svår konst. Det är förståeligt, att delar av denna
sorts böcker utformas som elementära läroböcker, och det är ocksä förståeligt, att dessa
delar blir korta och kryptiska. En dryg textsida
(s. 23-26 med bilder) räcker inte för att samtidigt begripligt och korrekt skriva om »Olika
metoder att datera fornlämningar». Oscar
Montelius blickar med rätta bäde barskt och
svärmodigt ut ifrån det aktuella uppslaget i
UV-Linköpings bok. Han visste, att historiskarkeologisk datering och fyndkombinationsdatering var kärnan i det kronologiska arbetet
pä hans tid, före introduktionen av C"-metoden, som han skulle blivit förundrad över och
förhoppningsvis kunnat förstå geneim bokens
beskrivning. Övriga läsare har idag en riklig
tillgäng till mycken arkeologisk litteratur av varierande svårighetsgrad. Frågan är, om inte en
majoritet inom den arkeologiska läsekretsen
börjar tycka att det är tjatigt med dessa läroboksinslag. Eljest finns det ju faktiskt också

bronsåldersbygd.

uppslagsböcker.

Boken är den andra om arkeologin längs
F".4:ans nya sträckning söder om Linköping. Att
den handlar om bronsåldern beror nog mera
pä det förhistoriska landskapets innehåll än pä
Europarådets bronsåldersär.
Att skriva informativt, lärorikt, intresseskapande, underhållande, tankeväckande, provocerande ... fcir en läsekrets, som inte behärskar

Att skriva utan uppenbara sakfel är däremot
varje arkeologs plikt. Nu är arkeologin inte en
enkel vetenskap, där särskilt mycket kan pekas
ut som rätt eller fel. Det mesta är problematiskt
och värt en diskussion. Säkert är dock, att i
bronsålderns kvinnliga praktdräkt bars bälteplattor på magen under den äldre bronsåldern
och bältedosor eller hängkärl pä ryggen under
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den yngre bronsäldern. Bältekupor är en tredje sorts pjäser, som författaren till sidan 55 själv
får ta reda pä vad det är ftir något. Skam till sågandes är det jag, som en gäng i världen har
undervisat henne i AB-kursens fornsakskännedom för bronsäldern.
UV-Linköpings bronsäldersbok framvisar
emellertid inte bara dessa eftertankesvärda
egenskaper, vilka den delar med flertalet liknande böcker. När de besvärande upprepningarna mellan kapitel med olika författare, det
onödigt påhängda järnålderskapitlet och den
för Riksantikvarieämbetet i dess helhet innovativa vanan att skriva geografiska namn som
Nordeuropa och Sydskandinavien med liten
begynnelsebokstav är nämnda, är listan slut,
och bokens förtjänster kan framhållas.
Boken är rikt illustrerad med varierande informativa och vackra, ibland dock överdrivet
estetiserande, bilder. Helsidesrekonstruktionerna i akvarellteknik är bättre än sädana brukar vara. Några av människorna ser visserligen
ut som neanderthalmänniskor från 1800-talet,
men eljest ger akvarellerna ett gott helhetsintryck, och detaljerna ägnar sig dåligt för leken
»finn fem fd».
Texten är i långa passager spännande. Boken har huvudsyftet att visa pä ett bronsålderslandskaps komplexitet. Under läsningen av boken växer en syn pä landskapet som ett socialt
och rituellt landskap fram, vilket skapades och
upprätthölls av bronsålderns människor i rituella handlingar och genom det som idag är utgrävningsbara
fornlämningar.
1 landskapet
fanns inbyggt en kosmologi, de essentiella frågorna och vardagens strävan och förtretligheter. Ambitionen att ge läsarna visionen av detta
landskap är högt ställd - och den lyckas. Det
förs problematiserande diskussion (s. 26-29),
redogörs ftir experiment (s. 27-28) och sammanställs data och idéer till inspirerande tolkningar (s. 89-95) om hur bronsålderns människors materiella kultur och rituella handlingar
utgjorde en mytologi och världsbild.
Detta hindrar dock inte, att i andra avsnitt av
boken ter sig problematiseringen och diskussionen mera som ett beskäftigt staplande av alternativa hypoteser (s. 35^12). Det är en alltför
vanlig arkeologisk stil.
Skenet frän det förflutna är ett steg framåt pä
I.S-955038
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en väg, som Riksantikvarieämbetet och övriga
förvaltande arkeologiska institutioner insåg att
de mäste slå in pä för 10-15 år sedan. Boken är
ett resultat av en kombination av forskning vid
de grävande institutionerna bortom rapportens
dokumentation och av deras, delvis påtvungna,
vilja att förmedla. Det är förresten fel att säga
att forskningen ligger bortom rapportskrivningen. Framför allt förbereder den nästa utgrävning och möjliggör samtidigt en förmedling av hög klass, som i de bästa passagerna i
Skenet frän det förflutna.
Stig Welinder
Institutionen för arkeologi
Gustavianum
753 10 Uppsala

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Deutschland Band 1. Bundesländer
Brandenburg und Berlin. Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts zu Frankfurt am Main 1994.
124 s., 20 pl. ISBN 3-7749-2649-2.
De romerska fynden utanför det romerska
kärnområdet och de romerska provinserna har
sin stora betydelse bl.a. som länkar mellan en
historisk verklighet och områden där källskrifter saknas eller är sparsamma. De kronologiska
frågorna som rör inhemskt germanskt föremälsbestånd kan bearbetas och har bearbetats
med hjälp av de romerska fynden. Men det romerska materialet i s. k. barbarisk miljö kan användas fiir många andra analyser, exempelvis
som belägg fcir rikedom, kontakter med en social yttervärld och som exempel pä hur olika
samhällsfunktioner påverkats av det romerska.
Denna påverkan har länge uppmärksammats
av forskningen och även i utställningsarbete.
Ett exempel pä det sistnämnda är den utställning fiir 1996, »Romerska speglingar», som
häller pä att sammanställas vid Malmö Museer
för visning i Sverige och i Italien. Det romerska
materialets betydelse för de folk som romarna
betraktade som barbarer kommer på detta sätt
att aktualiseras exh belysas.
Fornvännen 9(1 (1995)
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Mänga enskilda forskare har ägnat stor möda
åt att presentera och bearbeta den romerska
importen hos germaner och andra folk utanför
det romerska rikets gränser. Man beir i det
sammanhanget nämna Hans Jörgen Eggers
som med sitt stora arbete Der römische Import im
freien Gemumien (1951) försökte ge en översikt
över den romerska importen. Det blev ett i hög
grad användbart och använt verk men visade
dock att en sådan uppgift var en enskild forskare övermäktig. Uppgiftens storlek omöjliggjorde fördjupad analys och noggrannhet i detaljpresentationen. Som anges av titeln Römischer
Import im Norden valde Ulla Lund Hansen 1987
i stället att avgränsa det behandlade området
till Norden och prioritera fullständighet och
djupanalys. Det blev ocksä ett uppslagsverk
som är eiundgängligt fiir varje forskare som arbetar med problemen. Trots en del specialarbeten om material utanför Norden återstod
mycket att samla och bearbeta. Det är bakgrunden till det nu påbörjade corpusarbetet, Corpus
der römischen Funde im europäischen Barbaricum,
vars första band föreligger.
Erfarenheten har visat att en publikation av
de romerska fynden i olika områden mäste bli
ett lagarbete. Det har varit en komplicerad process att fä igång ett sådant, beroende pä de politiska omvälvningarna i Europa under senare
är.
Redan under åren 1979-1980 uppkom tanken pä ett projekt av detta slag vid de arkeologiska instituten i Berlin, Nitra och Warszawa. I
enlighet med rådande politiska förhållanden
gällde det då östeuropeiska områden. Efter alla politiska och organisatoriska förändringar
blev den slutliga Utformningen att projektet
omfattar områden bäde i öster och i väster.
Det styrs av en ledningsgrupp bestående av
Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt,
Museum fur Vor- und Friihgeschichte - Staatliche Museen zu Berlin och Brandenburgisches Landesmuseum fiir Ur- und Friihgeschichte.
Arbeten av forskare med olika inriktning,
även arbeten med myntmaterial, har samordnats för en gemensam satsning. Målsättningen
har därigeneim blivit att ta upp alla fyndkategorier: kärl av metall, glas och lera, smycken, vaFornvännen 90 (1995)

pen, mynt, statyetter, redskap, verktyg samt
malstenar av basaltlava frän Rhentrakten. Den
regionala indelningen följer politiska förvaltningsområden. Första bandet omfattar Brandenburg med Berlin. Det har bearbetats av Rudolf" Laser och Hans-Ulrich Voss under medverkan av åtta andra forskare.
Arbetssättet är positivistiskt med presentation och datering av källmaterialet. Analyser av
annat slag har planerats att tillkomma dä tillräckligt stora material föreligger i publikation.
Av praktiska skäl talar man om »Import» men
anför att begreppet rymmer olika förmer av
förmedling. »Freies Germanien» eller »Germania Libera» diskuteras som benämningar och
felkällorna, som är behäftade med dem, framhålls. Efter analys har man i stället valt uttrycken »europäisch» och »Barbaricum» för att
ange den geografiska ramen.
De engagerade forskarna har att lösa betydande avgränsningsproblem såsom gränsdragningen mellan keltiskt och romerskt för det
äldsta materialet och mellan romerskt och barbariskt ftir det yngsta.
Generella frågor för hela corpusarbetet rör
klassifikation, avgränsning, typbeteckningar
och katalogens uppbyggnad. Dä det gäller klassifikation har man för metallkärl följt riggers.
För andra grupper använder man de ställningstaganden som finns i den moderna litteraturen.
Det är naturligt att man i detta första band
fär en presentation av hela systemet för corpusarbetet. Till detta fogas en jämförande kronologi mellan det romerska riket och germanområdet. Tabellen upptar de forskare som i första
hand arbetat med kontinentalt material nämligen Eggers, Godlowski och Wielowiejski.
Detta första band, vilket som nämnts gäller
Brandenburg, visar hur uppställning och innehåll kommer att bli. I särskilda kapitel behandlas den geografiska indelningen, forskningsläge, källäge och fyndutbredning följt av olika
förteckningar och av katalogdelen.
Uppställningarna i katalogen är systematiska
och tillräckligt utförliga med register som hjälp
för orienteringen. Listor över museisamlingar
och litteratur ger rik information och hänvisningar ftir fortsatt arbete. Överblicken underlättas av en väl konstruerad översiktskarta.
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Bildmaterialet är sporadiskt eich måste väl
vara sä. Det är närmast typer som anges i teckning och foto. Men det känns litet torftigt och
hade kanske pä något sätt kunnat utvidgas.
Detta corpusarbete aktualiserar den ibland diskuterade frägan om det berättigade i att ge ut
materialpublikationer. Som medarbetare i projektet Ölands järnäldersgravfält har jag anledning att fundera över detta. Även om man högt
prioriterar probleminriktacl forskning är det
helt klart att sådan inte kan framställas utan en
väl presenterad materialbas, anpassad efter de
områden eller de materialgrupper som är aktuella. I vissa fall kan ett fylligt bildmaterial
vara befogat, i andra fall, som här, kan man
presentera typer. Men beskrivningar och uppgifter om fyndförhållanden är alltid nödvändiga som service ät forskningen.
Man hälsar det nu presenterade bandet med
stor tillfredsställelse och önskar corpusarbetet
en god fortsättning. Det välplanerade och systematiskt uppbyggda projektet är värt beundran.
Berta Stjernquist
Arkeologiska institutionen
Kraftstorg 1
223 50 Lund

Klaus Diiwel (ed.), Runi.sche Schriftkultur in konlinenlalskandinavischer und -angehachsischer Wechselheziehung. Walter de Gruyter, Berlin 1994.
Ergänzungsband zum Reallexicon der Germanischen Altertumskunde, Band 10. 408 pp.
ISBN 31-1014-328-3.
Runische Schriftkultur is a collection of thirteen
papers of varying length derived from a symposium of runologists and archaeologists held
in Bad Homburg in J u n e 1992. T h e föreword
to the book expatiates on the programme and
main thematic fod of the meeting at a length
which in itself reflects the difficulty of viewing
the culture of runic writing as any sort of unitary phenomenon. This book creditably achieves
a thorough coverage of the large time spän and
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geographical range in which runes were used
down to the late Middle Ages. Within this, the
contributions duster into a number of" groups,
between them reflecting and revealing the
particular subjects of current or very recent
scholarly interest.
T h e first two papers are the archaeologists'
contributions. Ulla Lund Hansen gives a short
overview of the archaeological chronology and
evidence for contacts between Seandinavia and
the Continent in the 4th to Sth centuries A.D.
Heiko Steuer presents a much longer paper on
Germanic social history as inferred from archaeology. Both papers raise some serious
questions, which especially need to be made
clear to all the runologists who need to rely on
archaeological judgements to put their inscriptions into context. Neither of these two papers
properly indicates heiw far its author is expressing opinions within areas of continuing debate.
To make that criticism is not to suggest that either contribulion is extreme, or irrational, or
indeed anything other authoritative; this indeed is all the more reason to be concemed
about how they will come to be used.
Ulla Lund Hansen's view of the chronology
of the Migration Period is quite unambiguous,
and indeed should be familiar to archaeological
specialists from earlier publications: absolut chronologisch beginnt sie [the Migration Period] am
Ende des 4. Jhs. und endet etwa um 520/530
n. Chr. One has to know the scholary situation
very well to grasp the significance of the brief
qualification to the new, shorter timespan attributed to this period on the following page—
jedenfalls in Dänemark, aber vermutlich auch in
Norwegen und in Schweden—and to realize how
much this statement depends upon the archaeological definition of the period. That itself
is controversial, not least because the archaeological sequences in various regions of Norway
and Sweden and Denmark are so different. It
is simply dangerous to have a text that implies
that all objects from Germany, England or
Seandinavia that have quite justifiably been
categorized as Migration-period or Völkerwandemngsmllich in earlier literature should not
now be thought to post-date the 520's.
Heiko Steuer's paper has the subtitle "Research trends in the 1990's", and includes a hisFomvännen 90 (1995)
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tory of research running back a lot further
than this. T h e critical tone of this survey is distinctly strong, em the back of which Steuer assertively presents what is actually already a
widdy accepted model of Germanic social and
economic organization from the Late Roman
Period up to the Viking Period; one focussed
firmly on social structure, with matters such as
ethnic group identity and the relations of" production completely subordinated to those tonfigurations. On the basis of my own researches
I can only note that I strongly disagree with the
picture he draws of special craft production
being extensively monopolized by the social
dite (p. 23), a daim actually backed up by reference to just two sites in south-western Germany plus a very general reference to the
Gudme-Lundeborg complex and distinctly inappropriate references to the finds from Gene
and Helgo in Sweden. T h e rich, varied and
suggestive material of" smiths' graves is hidden
under a brief reference to an artide in the Saalhurg-jahrbuch, cited not as a comprehensive
study of the topic but as a good survey of the literature. A couple of mistakes in this contribulion need to be corrected too. It is a very long
time since anyone has thought that the gold
bracteates were being manufactured in the decades around 600 A.D. T h e dendrochronological date of 737 is not that of the first phase of
the Daneverk. Nor do I believe that there are
any good grounds for believing that Sorte
Muld on Bornholm and Gudme on Fyn were
separate seats of a single (Danish) kingship as
page 36 seems to suggest. These lapses contribute to the appearance of a cavalier approach which regrettably detracts from what
would otherwise have been a learned and upto-date review.
The four following papers together form a
valuable and welcome survey and debate on
the earliest runic inscriptions. Elmar Seebold's
study of the linguistic significance of the group
he defines as "archaic" inscriptions is, as usual,
very substantial although, as is inevitable with
this very difficult body of material, he has to
rely on many speculative interpretations of the
texts. Altogether the paper forms a properly
temperate and reasoned rejoinder to Elmer
Antonsen's controversial but fundamental Cony,nn:'än

-n 90 11995)

cise Grammar of the Older Runic Inscriptions of
1975, and will be an equally basic point of reference for work in the immediate future. Together with Hans Frede Nielsen's paper, this
provides a substantial study of linguistic divisions within the North-West Germanic group.
Marie Stoklund, giving a survey of Danish inscriptions "from Thorsberg to Haithabu", discusses many of the same inscriptions, often
with quite different interpretations, and the
collocation of the two papers is genuinely informative. It would, however, have been even
more helpful if" these, and Lena Peterson's following paper on the relationships between
Proto-Scandinavian and Continental Germanic
personal names, could have been cross-referenced. One sympathizes with the problems
such an undertaking would undoubtedly have
faced the editor with, but again it creates a situation in which this book will be harder to use
for one not already very familiar with the material.
Marie Stoklund's paper is also noteworthy
for what I believe is the first recording in print
of the suggestion that the emergence of the
younger futhark was a self-conscions and selfidentifying reaction to the spread of Latin and
roman script and culture in Europé or the
Anglo-Frisian runic innovations. I would go
further than she does, in saying that this "does
not look impossible". 1 am sure, however, that
the proposition will fare much the better in future scholaiiy debate for having been launched
by this author in this männer.
Lena Peterson is rather apologetic about the
incondusive nature of her study of the personal names. In fact the comprehensive survey
she provides is genuinely informative and likely to prove of lasting use in the context of its
adjacent studies. It is admittedly impossible not
to note with disappointment that the brief discussion of one of the most interesting—or "intricate", as Lena Peterson puts it—of the personal names in Sweden, swabaharjaz, on the Rö
steine, is not accompanied by the detailed discussion of the history of the terms Suebian or
Suehia as group and geographical names that it
needs. I should also like at some time to see an
attempt to recondle the "fact" propounded
here, "that personal names are an extremely
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dynamic part of speech", with the observation
which can be met with in creole studies that
place- and personal names are the categories
most resistant to replacement. Lena Peterson
shifts her ground to accommodate this situation by noting that some elements of the personal-name stock pass down from generation to
generatiem while others are contributed by
transient läshions.
T h e Anglo-Saxon runic tradition is discussed
in artides by Ray Page and David Parsons.
Page is rather more forthright than Lena Peterson in expressing his "concern" at being invited to discuss Anglo-Saxon runes on the Continent, although he gradually warms to his subject as he reaches the runic graffiti of AngloSaxon pilgrims to Italy, manuscript runes, and
coins. Parsons attacks the manuscript runes enthusiastically, and comes up with some fresh
and worthwhile suggestions concerning the
Anglo-Saxon T and $ {iar and ger) runes, invoking the early and lasting links between
Anglo-Saxon England and pre-Viking Seandinavia. This paper also contains an interesting
discussion of the implications of the newly discovered runes on the Blythburgh writing tablet
in respect of how common runic literacy may
have been in 8th-century England.
Arend Quak offers a concise and neat discussion of the relationships between the runic
inscriptions of Frisia and the neighbouring traditions of fingland and Germany He misleadingly implies that the äc rune, F, is known to
have existed in England in the Sth century,
but redeems himself by providing a clear and
long overdue discussion of the problems of the
h rune (H or N), oflering an ingenious but
credible argument for the double-barred form
originating as an ornamental inventiem in the
form of a horizontal "mirror rune", against the
problematic thesis that it is in fäet the original
form.
T h e second half of the book is largely taken
up with studies concemed with the interrelationships of runic and roman, vernacular and
Latin, writing. There are long and detailed
contributions from Klaus Diiwel and Karin Enl
of Göttingen, on the transition from runic to
roman script in south-western Germany and
Latin inscriptions in runes from medieval
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Seandinavia respectivdy. T h e emphasis in both
of these papers is on the presentation and categorization of the data, though Diiwefs paper in
particular leads to a set of firm and significant
conclusions. Between these come two shorter
and more general papers, one on archaeology
in southern Germany from Helmut Roth, and
one on Latin and runes in Seandinavia from
Helmer Gustavson.
Altogether, this book constitutes a solid and
worthy supplement to Hoops' Reallexicon der
Germanischen Altertumskunde. In most areas dealt
with the debate will undoubtedly move on, but
it will be the better able to do so for there being
so much to consult in this particular publication. This volume represents a considcrable
step forward in the integration of runology
with both cultural history and general philology (in the usual European sense of that
word), both in terms of the contributiein to be
made by runic material in these areas and in
terms of bringing a broader critical light to
bear on the work of runologists. It will thus be
an essential part of any serious library collection on early Germanic" history, archaeology
and philology.
John Hines
School of English Studies
Cardiff University of Wales
PO Box 94, Cardiff CF1 3XB

Alf Ericsson och Janis Runds, Teoretiskci perspektiv på gravundersökningiir i Södermanland. Studier
frän UV Stockholm. Riksantikvarieämbetet, arkeologiska undersökningar, skrifter nr 8.
Stockholm 1995. 40 s. ISBN 91-7192-958-4.
På UV Stockholm arbetar man idag med tvä
slags undersökningsrapporter, steg ett och steg
tvä. Steg ett är en teknisk rapport där man
koncentrerar sig på att publicera basdokumentation utan några omfångsrika diskussioner.
Dessa skall i stället publiceras i rapportsteg tvä.
Föreliggande prydliga lilla häfte innehåller
av allt att döma steg-två-rapporler över två undersökningar i Södermanland, den ena gjord
1991 och den andra sä sent som hösten 1994.
Fornvännen 90(1995)
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Med tanke pä hur pass nyligen undersökningarna gjordes (häftet nådde Fornvännens redaktion i februari 1995) är det kanske inte förvånansvärt att steg-ett-rapporterna över undersökningarna ännu inte publicerats.
De tvä uppsatserna i häftet är genremässigt
välbekanta: de hör till det slags redogörelser
som förr publicerades i museiärsböcker eller
här i Fornvännen medan själva rapporterna arkiverades. Två skillnader märks gentemot de
gamla »korta meddelandena»: de föreliggande
uppsatserna lägger helt i enlighet med häftets
titel mycket större vikt vid allmänna teoretiska
spörsmål, och de behandlar mycket blygsammare fornlämningar än man brukar fä läsa om.
Huruvida det kan finnas ett samband mellan
dessa tvä egenheter lämnar jag åt läsaren att avgöra.
Häftets fiirsta tre fjärdedelar upptas av en
uppsats av Janis Runds om ett gravfält vid F.ksåg i Härads sticken, där han undersökt 19 gravar och spridda boplatsrester med tyngdpunkt
i yngre bronsålder. Fynd materialet är magert.
Runds föreslår tvä alternativa tolkningar av
den variation som finns inom gravfältet: antingen att den direkt avspeglar social stratifiering eller att den inte gör det. Efter att ha konstaterat att Thomas B. Larssons opulensgraderingssystem fiir Fiskebygravfälten inte är direkt
applicerbart pä Eksågsmaterialet drar Runds
den ganska uppgivna slutsatsen att gravarnas
formspråk troligen bestämts av för mänga
okända faktorer för att det idag skall kunna tolkas med nägon säkerhet. Själv tycker jag han
kunde ha kostat pä sig att välja ut egna, mera
relevanta parametrar att gradera efter, men
det finns förstås alla möjligheter ftir andra att
göra det när steg-ett-rapporten kommer ut.
Avslutningsvis bjuder Runds tillsammans
med Alf Ericsson på en uppsats om en komplett
fyndtom, vällagd rund stensättning som de undersökt vid Skalunda i Sköldinge sexken. Erfarenheten säger oss att den troligen härstammar
frän äldre järnälder, men frägan är vad den
egentligen är ftir nägot! Efter en teoretisk diskussion framför författarna tolkningen att det
är ett gravmonument, en »grav utan ben», närmare bestämt ett uttryck ftir brandgravskickets
yttersta konsekvens - individens utplåning.
Den kortare uppsatsen är bitvis plågsamt jarFornvännen 90 (1995)

gongbetonad, vilket här och var kommit författarna att lägga krokben fiir sig själva. Har tiden
varit fiir knapp? »Nägot rituellt alternativ till att
skapa en ideell social ordning i en scxiopolitisk
krissituation på ett annat sätt än genom uppförandet av gravöverbyggnader fanns dock inte
inom den dä rådande tankevärlden i vär del av
världen», säger Runds och Ericsson. Kort sagt,
nägot alternativ till att skapa ordning pä ett annat sätt än genom uppförandet av gravöverbyggnader fanns inte. Om vi skall gå efter vad
författarna skrivit anser de alltså att man för att
skapa en »ideell scxial ordning» kunde göra vad
som helst utom att anlägga gravöverbyggnader.
Men vad gör det, det framgår väl vad de menar?
Martin Rundkvist
Torsvägen 61 B
133 38 Saltsjöbaden
martin@skom.se

Lars Wilson, Runstenar och kyrkor. En studie med
utgångspunkt från runstenar som påträffats i kyrkoniiljö i Uppland och Södermanland. Occasional Papers in Archaeology 8. Uppsala 1994. 143 s., 42
fig. ISBN 91-506-1054-6.
De många runstenar som förekommer i kyrkor
har av hävd betraktats som ditflyttade frän andra platser i landskapet. Vissa forskare har
dock ocksä framfört tolkningen att runstenarna
redan från början stått pä den plats där kyrkan
senare kommit att byggas. Lars Wilson har i sin
licentiatavhandling tagit pä sig uppgiften att
undersöka vilken av dessa tolkningar som verkar mest sannolik.
Avhandlingen är tydligt empiriskt inriktad
och bygger pä direkta observationer av runstensbeståndet i Mellansverige. Den idémässiga
bakgrunden är snarast av praktisk natur och
begränsar sig till uppfattningen att runstenar i
allmänhet inte transporterats långa sträckor för
att användas som byggnadsmaterial, dvs. en inte obetydlig inskränkning av problemställningen.
Redan i forskningshistoriken tar författaren
upp egna undersökningar av möjligheten till så
kallad »systematisk runstensrensning» i områ-
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det närmast kyrkorna och visar att materialet
pä flera platser talar emot en sådan. Som exempel på stenar som anses ha flyttats tar han
ocksä upp Jarlabankestenarna och presenterar
här välgrundade och viktiga invändningar mot
tanken på att U 212 vid Vallentuna kyrka ursprungligen skulle ha ingått i monumentet vid
Jarlabankes bro i Täby.
I avhandlingens första del genomgås runstenar i stormannakyrkor, förekomsten av gravfält vid kyrkor och kyrkogårdar samt kyrkorunstenarnas karakteristika vad avser placering, stenmaterial, kristna inslag, omnämnanden av brobyggen och ortnamn etc. Författaren pekar på att två tredjedelar av tänkbara
stormannakyrkor i Uppland är runstenskyrkor, dock utan att tillägga att detta är precis
vad som slumpmässigt kunde förväntas med
tanke pä att runstenar påträffats i närmare
70% av de medeltida kyrkorna i landskapet. En
redovisning av andra forskares resultat beträffande det rumsliga sambandet mellan fornlämningar och kyrkor ger huvudintrycket att det
generellt sett är svagt.
Den bäst genomarbetade och kanske viktigaste genomgängen i avhandlingen är den som
behandlar runstenarnas placering i kyrkorna.
Författaren visar tydligt att stenarna tvärt emot
vad man kunde förmoda inte i första hand
finns i de äldsta delarna utan i stället är kraftigt
överrepresenterade i de yngsta delarna av
byggnaderna. Nägon systematik eller symbolik
i placeringarna gär inte heller att se, vilket författaren med fog tolkar som att det väsentliga
har varit stenarnas lämplighet som byggnadsmaterial.
Kyrkorunstenarna ger beträffande de flesta
av de behandlade parametrarna i stort sett
samma bild som det mellansvenska runstensmaterialet i sin helhet. Det finns dock nägra
undantag. Ett är att runstenar av sandsten är
tydligt överrepresenterade i kyrkorna, vilket
också uppmärksammats av tidigare forskare.
Författaren betonar detta materials exklusivitet
och att dess användning som byggnadsmaterial
kommit med kyrkobyggnadskonsten, vilket
kan tyda på att dessa runstenar också ursprungligen hört samman med kyrkomiljön.
Även vad beträffar förekomst av böner i inskrifterna förefaller kyrkorunstenarna avvika
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något från den förväntade andelen, dock endast i Södermanland. Tolkningen försväras
dock här av att författaren i totalantalen medtagit ocksä de - i kyrkorna så vanliga - fragmentariska stenar där man inte vet om kors eller
bön förekommit. Om dessa bortsällats vid procentberäkningarna hade värdena lättare kunnat jämföras såväl sinsemellan som med andra
forskares resultat.
Den tydligaste avvikelsen från runstenspeipulationen i sin helhet framträder i de inskrifter som omnämner brobygge, vilka av författaren behandlas under rubriken »Ursprunglig
placering». Bland de 432 kyrkorunstenarna i
Uppland och Södermanland finns det totalt 14
sädana stenar, vilket är bara något mer än
hälften av det förväntade antalet. Avvikelsen
kan knappast vara slumpmässig, och enligt
min mening gör författaren fiir litet av detta
förhållande - det skulle ju kunna användas
som ett argument ftir att flyttning kan ha varit
aktuell bara för drygt hälften av kyrkorunstenarna.
Det starkaste argumentet för flyttning utgörs
dock av en parameter som inte skiljer sig mellan kyrkorunstenar och populationen i sin helhet, nämligen förekomsten av eirtnamn i inskrifterna. Här gör författaren tyvärr inte nägon detaljerad analys. I stället för att fullständigt gä igenom vilken placering sådana runstenar har när de står i bygderna - vilket inte
skulle ha tagit särskilt läng tid - redovisar han
endast nägra exempel och lägger senare fram
en hypotes om att det kan ha varit av särskilt
stor vikt att tala om var runstensresaren bodde
när stenen restes på en plats utanför den egna
gärden.
Här skulle en genomgäng av materialet ha
givit en helt annan bild. De runstenar utanför
kyrkorna där identifierbara bebyggelsenamn
förekommer har sä gott som alltid hittats pä eller, i vissa fall, strax intill den bebyggelseenhet
som nämns i inskriften. Det fätal stenar som
inte följer detta mönster nämner hemorten för
mäg, fader eller ristare eller omtalar att ägaren
ocksä hade en annan egendom. De exempel
författaren ger pä att inskrifter gjorts längt
ifrån gärden är knappast övertygande: U 161
Risbyle nämner ristaren. Ulv i Borresta, men är
rest över Ulv i Skållmmra, dit Risbyle med
Fornvännen 90 (1995)
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största sannolikhet hörde under 1000-talet.
Bakom U 130 Nora står ett par bröder som uppenbarligen ägde tvä gårdar: Nora där ristningen finns och Algesta som omnämns i den.
U 382 Sigtuna slutligen hittades i Mariakyrkan
och bör följaktligen föras till kyrkorunstenarna,
särskilt med tanke pä att den bär tydliga spär
efter att ha blivit tillhuggen för att användas
som byggnadsmaterial.
Meit denna bakgrund förefaller det ligga
närmast till bands att dra slutsatsen att de runstenar med ortnamn som - med samma frekvens som i bygderna - har hittats i kyrkor ocksä ursprungligen stått vid den omnämnda bebyggelsen och alltså flyttats därifrån i stor utsträckning. Samma indikation borde rimligen
ges av den av författaren så förtjänstfullt påvisade användning stenarna har haft som byggnadsmaterial. Men efter att åter ha betonat
denna funktion drar han efter avhandlingens
första del i stället en slutsats som måste betecknas som ett logiskt krumsprång: lösningen
finns inte i det sätt varpå stenarna uppträder i
kyrkorna, utan snarare i att de överhuvudtaget
finns där, vilket i sin tur betyder att det inte är
kyrkobyggnaden som är av intresse utan kyrkplatsen. Utifrån detta resonemang uppställs sedan hypotesen att stenarna finns på denna för
att den varit bygdens samlingsplats och sannolikt dess tingsplats.
Stöd fcir hypotesen söks under den fortsatta
genomgången i tidigare forskning kring tingsplatserna och deras förhållande till kultutövning, kyrkor och runstenar samt i en detaljgranskning av ett mindre antal slumpmässigt
valda kyrkplatser och en kronologisk genomgäng av materialet. Här är givetvis granskningen av kända tingsplatser med runstenar av särskild vikt eftersom den kan ge en bild av just
hur de tänkta platserna kan ha sett ut innan
kyrkan byggdes. Genomgången kunde visserligen ha varit mer källkritisk och beläggen för
tingsfunktionen ha redovisats bättre, men den
visar ändå hur försvinnande fä fall och vilka
låga runstensantal det är fräga om jämfört med
kyrkorna. Som författaren påpekar är ocksä
antalet kyrkor där de medeltida källorna uppger att man hållit ting påfallande lågt treits att
vi vet namnen pä ett relativt stort antal tingsplatser under samma tid.
Fornvännen 90(1995)

Detaljstudierna av kyrkplatserna bekräftar
de slutsatser som dragits tidigare i undersökningen att nägon systematisk rensning av runstenar kring kyrkorna inte gjorts. En annan
tydlig bild som presenteras i denna del av avhandlingen är att kyrkorunstenarnas kronologi
enligt A.-S. Gräslunds stildateringsmetod visserligen i stort sett överensstämmer med populationen i sin helhet men att de allra yngsta stilarna är överrepresenterade. Liksom i fallet
med kristna inslag skulle jämförelserna här ha
underlättats om endast de stenar som kunnat
bestämmas medtagits i de statistiska beräkningarna.
I sin slutdiskussion gör författaren en jämförelse mellan problemställningen i avhandlingen och Ttaia-problemet och kommer fram till
den nägot svårbegripliga slutsatsen att just bristen pä överensstämmelse mellan kyrkor med
fynd av runstenar och andra variabler skapar
ett mönster som kan vara utgångspunkt för en
förklaringsmodell. Det resonemang denna slutsats leder till beträffande de forntida tingsplatsernas flexibilitet och beroende av lokala stormän är dock välgrundat och ansluter till ett
synsätt som börjar framträda alltmer i dagens
forskning, från vilken författaren dock inte noterat de senaste bidragen.
Av olika tänkbara förklaringsmodeller till
runstenarnas placering i kyrkor avfärdar författaren snabbt tanken pä flyttning, en uppfattning som ju återfinns redan i avhandlingens
utgångspunkter och förstärks i hypotesen efter
dess första del. Hans viktigaste argument fiir
denna slutsats är att ingen systematisk rensning
av runstenar förefaller ha skett kring kyrkorna.
I stället anser han andra förklaringar som mer
troliga, nämligen den som bygger pä kopplingen mellan kyrkor och gravar och gravfält och
den som ser runstenarna som en form av gravstenar. Främst sätter han emellertid sin egen
tanke att stenarna indikerar kontinuitet mellan
bygdens gamla samlingsplats och kyrkorna,
även om han betonar att detta inte kan ses som
en generell förklaringsmodell.
Man saknar i dessa resonemang en rimlighetsbedömning av i vilken utsträckning de olika modellerna kan förklara förekomsten av
kyrkorunstenar. Att vissa kyrkplatser varit
forntida tingsplatser är sannolikt - även om
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författaren inte kunnat belägga nägot sådant
fäll - men detta kan näppeligen förklara att
närmare en tredjedel av runstenarna i Mellansverige hamnat vid kyrkor. Överrepresentationen av sandsten och yngre stilar pä kyrkorunstenarna antyder förvisso att en del stenar kan
ha varit gravmonument, men fåtalet stenar i
dessa kategorier visar ä andra sidan hur litet de
kan ha påverkat gruppen som helhet. Gravfält
med anknytning till kyrkor förekommer utan
tvekan ocksä men kan knappast ha givit upphov till fler runstenar än vid andra forntida bebyggelseenheter.
Den största svagheten i avhandlingen är
emellertid att författaren pä grund av sina utgångshypoteser inte tillräckligt beaktat de tydliga indikationer på en flyttning av runstenar till
kyrkor som framkommer pä flera ställen i hans
genomgångar. Fai analys av hur en sådan kan
tänkas ha gått till i praktiken skulle säkert ha
visat att en systematisk runstensrensning långt
ifrån är en nödvändig förutsättning för flyttningsteorin utan i stället en orimlighet. Vem
hade under tidig medeltid myndighet att inkräva alla runstenar i ett omräde ftir att tillhuggas och infogas i den nya kyrkan? De var j u
knutna till ägorrm, där de utöver att vara monument över en anfader ofta utgjorde gränsmarkeringar eller ingick i ståtliga bromonument.
(Kanske är det för övrigt en särskild respekt för
de senare som avspeglas i bro-stenarnas underrepresentation i kyrkorna.)
Licentiatavhandlingens främsta förtjänst är
att den tar upp de flesta av de aspekter som
har betydelse ftir tolkningen av kyrkorunstenarna och att den redovisar andra förklaringsmodeller än de traditionella. När författaren
utpekar dessa som huvudförklaringar går han
dock alldeles för långt. De borde i stället ha
setts som kompletterande tolkningar som kan
förklara en mindre del av kyrkorunstenarna.
Mcds G. Larsson
Mossby 12
274 53 Skivarp
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Peter von Busch, Sibylla Haasum & F.rland Lagerlöf. Skeppsristningar på Gotland. Sveriges Kyrkor, Stockholm 1993. 147 s. ISBN 91-7192907-X.
Skeppsristningar på Gotland är skriven av tre författare, varav två är verksamma inom den maritima museala världen (Haasum och von
Busch) exh en är knuten till projektet Sveriges
Kyrkor (Lagerlöf). Arbetet med skeppsristningarna har ocksä utförts som ett delprojekt inom
ramen för Sveriges Kyrkors dokumentation av
ristningar i gotländska kyrkor, vilken enligt
Ingrid Sjöströms förord också planeras att utkomma inom de närmaste åren.
Det framgår indirekt att denna grafiskt och
layoutmässigt eleganta bok är resultatet av ett
ganska långvarigt arbete av olika parter. Texten i katalogen omtalar på sid. 131 en dokumentation i Oja k:a 1985 och ett återbesök
1992. Introduktionerna till de olika kyrkorna,
där bl. a. vissa aspekter rörande putsens ålder
och status berörs, tycks också vara aktuella
framtill 1991-92.
Trots avsaknad av formell kapitelindelning
sä kan boken ändå sägas bestå av tre huvudkapitel plus katalog. Det fiirsta som omfattar sid.
9-26, »Gotländska ristningar», är författat av
Erland Lagerlöf och är en introduktion till och
allmän översikt av ristningskategorier i gotländska kyrkor. Kapitlet avslutas med några utblickar mot ristningar på andra håll inom och
utom Norden.
Kapitel tvä - »Gotländska skeppsristningar»
- (Haasum) omfattar endast sid. 27-32. Förlättåren diskuterar kort sjöfartens stora betydelse
fcir ein och gör en exposé över ett urval kyrkor
(Hablingbo, Sproge, Tofta, Klinte, Lye) i vilka
nägra olika medeltida båt- och skeppstyper är
avbildade.
Det tredje kapitlet - »Skeppstyper i Norden
1200-1700» - (von Busch och Haasum) är också kort, sid. 33-38. Det består av beskrivningar
och tecknade illustrationer av tio skeppstyper:
busse, byrding, kogg, holk, karack, karavell,
lod ja, galeon, brigg, Böjt.
Den dominerande delen av boken (sid.
39-142) utgörs av en »katalog» (iver ristningarna, vilka har påträffats pä ett trettiotal olika lokaler, av vilka 25 är kyrkor. Katalogen är lättillFornvännen 90(1995)
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gängligt uppställd i bokstavsordning och över
varje kyrka finns en planritning på vilken man
kan se var i kyrkan de olika ristningarna linns.
Samtliga 120 ristningar redovisas kortfattat i
text och 116 har avbildats.
Det framgår inte direkt av bokens text vem
författarna betraktar som främsta målgrupp.
Formgivning och grafisk kvalitet antyder dock
att det inte enbart är forskarkolleger man haft i
åtanke utan snarare den ofta åberopade »intresserade allmänheten». Bokens uppläggning
styrker ocksä den tanken, eftersom t. ex. referenser konsekvent saknas. De ikonografiska
och skeppstekniska resonemangen hälls pä en
allmän nivå.
När det gäller bokens sakinnehåll kan man
konstatera att dess styrka ligger i dokumentationen. En omfattande och tålamodsprövande
arbetsinsats måste ligga bakom avbildandet av
de ofta grunda och långt ifrån okomplicerade
ristningarna. Samtidigt mäste man förundras
över att det inte anges hur dokumentationen
har gätt till. Fotografen Franceschi-Ross' skarpa men tyvärr ganska sparsamt förekommande foton avslöjar obönhörligen att inte så fä
förenklingar och feltolkningar
förekommer.
Jämförs exempelvis fotot av Bunge 2 pä sid.
11 med teckningen av samma båt pä sid. 51
ser man tydligt att förkastellet skjuter fram åtskilligt längre än vad som teckningen visar.
»Flaggan» i masttoppen tycks dessutom vara
en del av ett fristående och sannolikt senare
tillkommet bomärke. Mindre fel kan man
dock ha ett visst överseende med, mot bakgrund av att materialet tidigare inte funnits
tillgängligt alls.
Författarna hade kunnat vara tydligare vad
gäller kulturhistoriska avgränsningar och definitioner, något som gäller inte minst om man
vänder sig till en bredare publik än de egna
kollegerna. Vad gäller båtarnas datering bestäms de ibland som »tidigmedeltida» respektive »senmedeltida» och ibland med angivande
av århundrade, men utan att explicit lörklara
konkordansen. Den uppfattning läsaren lår är
dock att man räknar »tidig medeltid» fram lill
och med 1200-talets utgång. Begreppet »högmedeltid» används inte, trots att det medeltida
skeppsbyggeriel lämpar sig rätt väl för en tredelning i tidig-, hög- och senmedeltid, med
Fornviinnen 90 (1995)

brytpunkterna 1200 och 1400. Möjligen har
den valda avgränsningen konsthistoriska bevekclsegrunder, då kyrkorna vanligen omtalas
som »romanska» eller »gotiska».
Beträffande skeppstypbestänming och datering av ristningarna har författarna varit angelägna i (iverkant att gä läsekretsen till mötes
med färdiga tolkningsschabloner. Det är i och
fcir sig hedervärt Mt försöka tolka även fragmentariska eller svårtydda material, men det råder
inte enighet i lörskningen om vad dessa
skeppsuttryck representerar i en medeltida
kontext. Haasum och von Busch verkar inte
heller själva riktigt säkra pä vad de egentligen
lägger för innebörd i begreppen. Pä sid. 28
skriver man att »koggen, det välkända hanseatiska handelsskeppet med rak köllinje och
raka utfällande stävar (min kurs.), började uppträda längs våra kuster i tidig medeltid». På sid.
34 är koggen »ett kraftigt fartyg med relativt
kort, högt skrov med rak, fallande akter» (min
kurs.). I version 1 (Haasum) måste alltsä bäde
för- och akterstäv vara raka, i version 2 (Haasum och von Busch) räcker det med akterstäven. Denna till synes triviala otydlighet i definitionen får dock konsekvenser fiir tolkningarna.
Den sedan tidigare mest kända av de gotländska skeppsristningarna, Fide 1, bestäms som
kogg trots att den har svängd fiirstäv, när Sproge 1 antas vara ett inhemskt handelsfartyg »likt
Kalmar 1» (ett medeltida båtfynd), Lye 2 blir
en holk och Klinte 5 ett »tidigmedeltida fartyg
med vikingatida traditioner». Alla tre är ganska
snarlika Fide-ristningen, med rak akterstäv och
svängd förstäv,
De intressantaste frågorna gäller dock inte
skeppsteknologin
utan
ristningskontexten.
Texten ger upphov till frågor, t. ex.: »Varför
ristades skepp?» - »Varför i kyrkorna?» - »Vem
ristade?» - »Vad ristades mer än skepp?» Nägra
av dessa försöker författarna besvara och på
frågan »varför skepp?» kan svaret bli att »hav,
båtar och segel alltid har lockat och fascinerat
människan» och att »havet och sjöfarten genom
alla århundraden haft mycket stor betydelse för
hela Gotland» (sid. 27). När det gäller »vem ristade?» sä sägs både pä sid. 15, 17 och 30 att det
måste ha varit sjökunnigt folk som ristade båtarna, eftersom de visste hur båtar och skepp
var konstruerade. Om vi utgår ifrån att förfat-
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tärna med »sjökunnigt folk» avser bätbyggare
eller (professionella?) sjömän (sid. 17) kan bara
anmärkas att nägon högre grad av sjömanskap
inte kan ha krävts för att utföra dessa ristningar. Boken pryds på omslaget av ristningen Lye
2, ett elegant ristat skepp med fyllda segel i
medvind, i vars masttopp en vimpel fladdrar
muntert i motvinden. Det är ett vanligt ritfel om
man just saknar kunskap om segling. Merparten av ristningarna förutsätter i princip kännedom om skepps yttre karakteristika, men kräver minimala kunskaper om deras inre konstruktion. Vi kan alltsä lugnt utgå ifrån att »sjökunnigt folk» inte är ensamma ristningsaspiranter, om vi inte är beredda att utsträcka den
definitionen till att omfatta varje gotlänning
över 10 ärs älder.
Uttrycket »grafitti», som i det första kapitlet
används som beteckning på ristningarna, har
en ganska tveksam värdeladdning, i synnerhet pä det associativa planet. Det framgår
klart att »grafitti» för Lagerlöf ligger tankemässigt snubblande nära »klotter» eller »tidsfördriv utan djupare innebörd» (sid. 15). Med
den inställningen löper naturligtvis ens tolkningar av denna materiella kultur uppenbar
risk att bära banalitetens prägel. Det faktum
att ristningarna är tämligen enkla att framställa gör dem emellertid inte mindre meningsbärande. Det intressanta här är inte primärt ristningens kvalitet utan att den återger ett urval
ur ett ikonografiskt och mentalt spektrum.
Platsen är kyrkan, Guds hus. Man ristar
skepp, människor (i vissa situationer), hästar
(även ättbenta), drakar, cirklar, labyrinter, runor m. m. men tydligen inte hus, kor, torshammare eller enbuskar. Varför? Det är i diskussionen om den medeltida föreställningsvärlden och den samhälleliga spänningen som
detta materials stora potential ligger.
Det är också slående att majoriteten av
skeppsristningarna är påträffade på södra Gotland. Utan att utvidga denna recension till att
bli en uppsats i sig sä förefaller både de kronologiska, de rumsligt-kvantitativa och de ikonografiskt-kvalitativa variationerna värda en närmare analys. Södra ön, frän Mästerby t. o. m.
Fide, synes vara både ett kvantitativt och kvalitativt centralomräde under 1300- och 1400-talen, när sydspetsen (Öja och Sundre kyrkor)
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samt Visby-regionen (Tofta, Stenkumla och
Bro) uppvisar färre och mindre skickligt utförda ristningar. Längst i norr finns en grupp säkert utförda ristningar i Hall, Hangvar och
Bunge kyrkor, ocksä medeltida. I Bunge museum finns dessutom en samling mycket vackra
1600-talsristningar på träplankor, varav flera
frän gården Biskops. Alla har bedömts föreställa den holländska fartygstypen »flöjt» och flera
av dem ligger dessutom fiir ankar, något som
annars är ovanligt.
Oavsett att dessa antydningar om lokala variationer kan behöva fördjupas åtskilligt så kan de
kanske visa att boken Skeppsristningar på Gotland
har öppnat dörren till ett nytt, rikt källmaterial
om gotländsk medeltid txh nyare tid. För det
har vi all anledning att vara tacksamma mot författarna. Vi ser med spänning fram emot kommande volymer om gotländska ristningar.
Björn Varenius
Institutionen ftir arkeologi
Umeå universitet
901 87 Umeå

Ruiner - beväring af forfald. Midtvej.sstatus for
Ruinkampagnen. Utgiven av Miljöministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen 1991. 96 sidor. ISBN
87-503-9031-7. Pris dkr 130:-.
I Danmark är fästa fornlämningar skyddade enligt Naturfredningsloven, och övergripande ansvar för deras vård ligger hos Skov- og Naturstyrelsen under Miljöministeriet. Här påbörjades
1986 ett mycket omfattande projekt, sedan det
visat sig att flera av landets viktigare ruiner var
stadda i sådant förfall, att de skulle vara förlorade ftir eftervärlden om inte åtgärder sattes in.
»Ruinkampagnen», som projektet kallas, planerades pågå i tio år och skulle innehålla allt frän
olika nivåer av restaureringsätgärder till levandegörande. Förutom ruiner skulle även andra
underhällskrävande konstruktioner beröras såsom vallar, broar, källor och runstenar.
Fem år senare, 1991, utkom så ministeriet
med en delrapport. Ruiner - beväring af forfald.
Midtxwjsslatics for Ruinkampagnen, som redovisar
arbetet under fiirsta hälften av projekttiden. Allt
Fornvännen 90(1995)
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kan givetvis inte av rapporteras i en bok om 96
sidor, utan man fär nöja sig med ett urval av resultaten. För den intresserade kan upplysas, att
Miljöministeriet samtidigt påbörjade utgivningen av rapporter över de enskilda objekten inom
kampanjen. Denna rapportserie kallas Danmarks Ruiner och kan - liksom den nu aktuella
delrapporten - beställas frän Miljöministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, DK2100 Köbenhavn 0 . Hittills (1994) har tretton
sådana rapporter över enskilda objekt publicerats: Antvorskovs Ruin, Dronninghohn Ruin,
Hojerup gl. Kirke, Gurre Borgruin, Engelsborg
Skipsvac-rft, Teglovne, /Ebelholt Klosterruin,
Kirke og Kapelruiner pä Bornholm, Fantasiens
0 , Kalundborg By og Borgruiner, 0 m klosterruin, Asserbo ruin samt Vitsköl kirkeruin. Priset
för dessa rapporter är 90 danska kronor.
En god översikt över projektets omfattning
redovisas i delrapportens tvä kartor med tillhörande listor över objekt. Den ena kartan visar
avslutade och pågående arbeten, den andra visar kommande. I underlaget till projektet har
registrerats 250 fornlämningar med synliga
ruiner eller underhällskrävande konstruktioner. Av drygt 130 ruiner kommer enligt planerna ett 60-tal all helt eller delvis täckas över,
något som hittills ullörts i 23 fall. Omkring 75
ruiner kommer alt slå synliga sedan projektet
avslutats.
Boken är populärvetenskapligt hällen och
består av tvä delar, dels en allmän del med en
artikel om ruinen som sådan, vad som avses
med ruin, ruinernas symboliska innehåll, olika
perioders typer av ruiner och deras historiska
sammanhang, nedbrytningsprocesser, ruinen
som källa till kunskap och till romantiskt svärmeri, samt en kort restaureringshistorik. 1 en
andra artikel behandlas översiktligt bevarandeoch andra åtgärder av olika art såsom värd,
övertäckning, restaurering, levandegörande,
undersökning och dokumentation. Denna artikel, som ju behandlar svära och tunga frågor,
mäste av utrymmesskäl tyvärr bli mycket summarisk, men man anar här ändå projektets ambitionsnivå, och den blir mer påtaglig i flera av
artiklarna längre fram, där nägra av projekten
presenteras.
Dessa artiklar, som upptar merparten av boken och utgör dess andra del, är författade av
Fornvännen 90 (1995)

olika projektansvariga, företrädesvis arkitekter
och reslaureringstekniker. Objekten presenteras blockvis: stora borgar (Kalö borgruin, Kalundborgs höjby och borgruiner, Hanimershus
ruin), lästa hus och försvarsanläggningar (Asserbo ruin, Oiiogsvaerftet Engelsborg), kloster
(Antvorskov, Alling, Vitsköl) samt några exempel pä stensatta broar och stenkistor, »voldsteder» och runstenar. Största utrymmet ges åt
borg- och klosterruiner, och det faller sig väl
naturligt med tanke pä dessas monumentalitet.
Artiklarna är genomgående av god kvalitet
med mycket hög bildstandard Alla nytagna foton är i färg, och man har också tagit med ett
äldre bildmaterial för jämförelser. Texterna illustreras ocksä med en del lättlästa ritningar
och perspektivteckningar. I början av varje artikel finns en liten Danmarkskarta med platsen
fcir den aktuella fornlämningen. Lill varje artikel finns i slutet av boken en litteraturförteckning. Allt är pedagogiskt välupplagt, men den i
dansk geografi obevandrade uppfattar en brist
vid studiet av de sammanfattande kartorna:
namnen i listorna över objekt saknar topografiska angivelser, varför man måste gå via t. ex.
en mer detaljerad Danmarkskarta för att fä
fram uppgifter om sogn och amt.
Vilka kvaliteter har dä denna danska storsatning pä restaureringsverksamhet? Det tänker
jag överlåta åt läsaren att bedöma, men lät mig
fånga upp nägra citat ur delrappeirtens inledning, som kan stå som nyckelformuleringar i
en grundläggande ideologi: »Ud fra et bevaringssynspunkt havde det vaeret bedre, hvis de
(ruinerna) enten ikke var blevet udgravet, eller
at de umiddelbart efter udgravningen var blevet daekket til igen.» - »Det er vores opgave at
bevare minerne med mest muligt af deres vaerdi som historisk kilde, og samtidigt tilgodese
flest mulige af de andre interesser.» - Restaurering »må ideell ske uden, at der tilftijes eller
fjernes noget. De eneste tilfojelser, der kan vaere acceptable, er konstruktive tilfojelser, der er
nodvendige for at sikre det oprindelige materiale.» - »... pä en sådan made, at de ikke först\irer helhedsinti ykket af monumentet samtidigt
med, at der ved en nöjere iagttagelse ikke er
tvivl om, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt.» - »Alle tilfojede materialer skal kunne
fjernes igen, uden at skade det oprindelige.» -
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Man kan inte »taenke i absolutte og endegyldige lösningen Sådanne findes ikke, när man tåler om beväring. Vores mäl er ikke, at minerne
skal holde i 50 eller 100 är endnu, men at de
skal bevares, sä laenge det er muligt ind i en
ukendt fremtid. Deres problemer kan icke 10ses en gäng for alle. Forfaldet kan icke fulelstamdigt standses, men vi kan begrasnse og udskyde det.»
Hans A. Liden
Statens historiska museum
Box 5405
114 84 Stockholm

Axel Christophersen & Saebj0rg W. Nordeide.
Kaupangen ved Nidelva. 1000 års byhistorie belyst gjennom de arkeologiske undersokdsene
pä Folkebibliotekstomten i Trondheim 19731985. Riksantikvariens skrifter nr 7. Trondheim 1994. 306 s. text och illustrationer + 8 s.
engelsk summary. Del 2. Kartor med 12 planritningar. ISBN 82-7574-011-8, ISSN 00325032.
Som nummer 7 i Riksantikvariens skriftserie
föreligger nu en efterlängtad sammanställning
av resultaten frän den omfattande utgrävningen av Folkebibliotekstomten i centrala Trondheim. Målet har varit att ge en samlad presentation av utgrävnings- och bearbetningsresultaten, samt att redogöra för de stora linjerna i bebyggelseutvecklingen och sätta in resultaten i
ett större historiskt perspektiv. Boken markerar avslutningen pä ett mångårigt efterarbete
som resulterat i 25 mindre publikationer Meddelelser och två populärvetenskapliga böcker.
Utgrävningen, som startade 1973 skulle,
med avbrott, komma att pågå i 13 år. Först
1985 kunde grävverktygen läggas ät sidan och
ett genomgripande analysarbete startas.
Folkebibliotekstomten ligger centralt intill
Nidelva och nuvarande Kjöpmannsgata, med
daterbara kulturlager från mitten av 900-talet
fram till modern tid. Kultuiiagertjockleken
varierade frän 0,3 till 2,5 tn. Tomtens centrala
läge eich de generellt sett goda bevaringsför-

285

bällandena gör utgrävningen i Trondheim till
ett av de bättre arkeologiska materialen i Norden för studier av pre-urbana och urbana
strukturer.
Grävningsområdet var tillräckligt stort för att
man skall kunna diskutera generella tendenser
i stadsutvecklingen. Det gäller t. ex. en rad
funktioner som kan knytas till stadens roll som
politiskt, administrativt, juridiskt och religiöst
centrum, men ocksä som centrum för produktion och handel. Den funktionella utvecklingen
visar sig i det arkeologiska källmaterialet i bäde
profana och sakrala lämningar t. ex. i olika
konstruktioner och hustyper. En rad andra urbana aktiviteter har lämnat spär i form av olika
artefakter.
På Folkebibliotekstomten fanns tomter med
anknytning till hanmen, vilka kunde följas till
hela sin sträckning och där förändringar i tomternas funktion och omfång kunde följas.
Längst i söder berörde utgrävningen norra delen av Olavskyrkans begravningsplats.
I Meddelelser nr 13 presenterades ett preliminärt dateringsschema, baserat på typologiska
analyser av tre utvalda fyndgrupper: keramik,
skor och mynt, kompletterat med C l4 -dateringar. Nu kan ett mer detaljerat dateringsschema
presenteras, kompletterat med bl. a. serier av
dendrodateringar som stramar upp gränserna
mellan de olika perioderna.
Den pre-urbana topografin och det omgivande landskapet under järnåldern beskrivs utifrån pollenanalyser och arkeologiska iakttagelser. Järnålderns gäldar har inte lokaliserats,
men deras fysiska existens är klarlagd. Det
finns en uppgift i Heimskringla om att en viss
Tormod Avradskoll bodde pä Nidarnesset omkring 995. Det kan givetvis inte bevisas men
däremot kan man fastställa att omrädet i någon
omfattning varit bebott.
Trondheims ursprungliga topografi kan rekonstrueras. Ett flackt öppet landskap, väldränerat pä sand- och grusbäddar gav goda förutsättningar för bosättning vid Nidelvas sista
krök före utloppet i Trondheimsfjorden. Två
grunda och skyddade äniynningar före älvens
utlopp i fjorden kunde nyttjas som skyddade
hamnar. Användningen av området beskrivs i
den tidigaste fasen (Fas I, 900-tal till ca
970/980) som en period av tillfälligt utnyttjande
Fornvännen 90 (1995)

286

Recensioner

av återkommande karaktär, där mateialet har
en markerat manlig prägel. Ytterst fä föremål
tyder pä hantverksaktiviteter. Redan i detta
skede kan en reglerad tomtindelning skönjas,
med bebyggelsen koncentrerad nära vattnet i
form av varubodar. Handel med bl. a. hudar
och valrossbetar antas vara bas i ett utbyte som
dels berörde det omgivande landskapets gärdar, dels mer avlägsna områden. Jarlarna pä
Lade antas ha styrt verksamheten och kontrollerat det tidiga samhället.
Fas II (ca 970/80-1050) utgör den verkliga
urbaniseringsfasen dä säsongsboplatsen övergår till ett permanent bebott samhälle med differentierad hantverksproduktion och utvecklad
handel. Fasen knyts historiskt och politiskt till
Olav Tryggvason. Under fas II förändras tomterna, såtillvida att flera tomter delas i hälfter
eller tredjedelar. En fragmentering av dispositionsrätt och äganderätt kan bero pä försäljning, arv eller liknande. Andra tomter slås
samman. Tomtmarken nära vattnet nyttjas för
bodar byggda på stolpar. I en mellanzon tycks
merparten av bostäderna finnas, mestadels i
form av tvärumshus med eldstäder i hörnen
och ofta med väggfasta bänkar. Den bakre zonen på tomterna har sällan eldstäder. Fram till
mitten av 1000-talet kan användningen av
tomtmarkens olika delar teilkas som funktioner
knutna till det privata hushållet.
Den tredje fasen (Fas III, ca 1050 till ca
1150) kallas den dynamiska. Nu uppträder
permanenta kajanläggningar och specialiserade bodar för handels- och hantverksändamäl,
ofta byggda i flera våningar. Kommunikationslederna i området ökar i antal och permanentas. Utifrån reparationer och förbättringar av
gatubeläggningarna har man konstaterat att
från och med detta skede tycks varje tomtägare
eller tomtnyttjare vara ansvarig för och skyldig
att underhålla sin del av gatan - ut till gatans
mitt. Träbroläggning av gatumark blir nu vanlig. I det äldsta skedet upptog gatumarken ca
7% av det totala undersökningsområdet. 300 är
senare upptog gatumarken ca 10,5% av ytan.
Under fas III börjar mer långväga varor uppträda i materialet, t. ex. keramik och valnötter.
Fyndmängderna ökar och staden utvecklas till
ett regionalt centrum för handel och transport.
Under nästa fas - den fjärde (Fas IV, ca
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1150-1325) - uppförs en stenkyrka, S:t Olavskyrkan, strax söder om utgrävningsomrädet.
Den norra delen av dess kyrkogärd berördes
av undersökningarna. Sammanlagt understiktes 389 gravar. Gravarna fördelar sig inom tre
huvudperioder frän 1150 till 1600. En statistisk
beräkning av församlingens storlek utifrån gravarna visar att befolkningen var stabil med någon ökning mellan 1150 och 1275. Under perioden ca 1275-1600 sjönk befolkningtalet med
70%, vilket tolkas som ett otvivelaktigt resultat
av digerdöden och andra pestperioder.
Innan Trondheim drabbas av pesten har
konjunkturuppgången varit stadig. Under andra hälften av 1200-talet sker en kraftig utvidgning av den handelsknutna bebyggelsen pä bekostnad av annan bebyggelse.
Tolkningen av hantverkarnas ställning är intressant. Flera forskare har var för sig och utifrån olika grunder dragit slutsatsen att specialiserade hantverkare inte har haft en permanent produktion i staden. Hantverk tros inte
ha haft någon avgörande betydelse ftir den lokala urbaniseringsprocessen. Bland kamtillverkarna t. ex. har ett stort antal kringvandrande
professionella hantverkare under olika perioder vistats i staden. Mellan 1150 och 1325 beräknas mellan 50 och 60 kammakare ha varit
verksamma. Hantverkarna antas vara anställda eller kontrakterade av en stormannaklass eller av storbönder på de omgivande gårdarna.
De försåg sin uppdragsgivare med produkter
och övrig försäljning var kontrollerad av kontraktskrivaren. Modellen anses ha särskilt stöd i
det äldre materialet (ca 1000-1150). Frän
1300-talets bönan kan en dramatisk nedgång
skönjas i hantverksproduktieinen. Detta teilkas
som ett resultat av pestens härjningar med
minskat befolkningsantal som följd. Minskningen av befolkningen i omlandet tog bort basen
för de mer professionella hantverkarnas anställningsmöjligheter. Stadssamhällets beroende av de omgivande gårdarna speglas även av
att ytterst fä tecken på odling och djurhållning
finns inom undersökningsområdet. Jordbruksprodukter fiir samhällets eget behov tycks ha
kommit utifrån.
Den femte utvecklingsfasen (Fas V, ca 1325
till ca 1500) innebär alltså en dramatisk nedgång i befolkningstal, bebyggelse och aktivite-
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ter. Detta speglas inte minst av mängderna deponerat avfall och latrin. Sammanlagt 16 gropar som kan relateras till avfallsdeposition
fanns inom undersökningsområdet. De förekommer i sä gott som alla faser. En beräkning
av den totala avfallsmängdens fördelning inom
olika tidsavsnitt visar en långsam ökning fram
mot det sena 1100-talet. Därefter sker en kraftig ökning som dramatiskt bryts under 1300-talet ftir att sedan stanna pä en läg nivå.
Latrinavfallet tycks frän allra första början ha
blivit omhändertaget och förvarat. Endast från
en enda plats har latrin (gödsel) konstaterats i
ett avsatt kulturlager - ett viktigt konstaterande
i relief mot den traditionella bilden av den medeltida staden som en osund och snuskig miljö!
Det låga antalet färskvattenbrunnar är märkligt. Endast tvä brunnar som dateras till medel-
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tid samt åtta som dateras till efterreformatorisk
tid har påträffats inom undersökningsområdet.
Möjligheten att ytvatten uppsamlat i cisterner
ersatt brunnar diskuteras utifrån tre konstruktioner som möjligen fungerat som vattenbehållare.
Kaupangen ved Nidelva är informationsrik och
överskådligt upplagd med tydliga tabeller, diagram och illustrationer. Boken innehåller ett
utomordentligt viktigt jämförelsematerial och
ett stort antal detaljerade ritningar. Den fyller
en viktig funktion och förtjänar att flitigt nyttjas
i dagens och framtidens nordiska stadsforskning.
Gun Westholm
Gotlands Fornsal
Mellangatan 19
621 56 Visby
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