
Recensioner
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1996_litt
Fornvännen 1996, s. 51-288
Ingår i: samla.raa.se



Recensioner 

Oscar Montelius 150 years. Proceedings of a Collo
quium hebi in the Royal Academy of Letters History 
and Antiquities, Stockholm, 13 May 1993. Red. 
Paul Åström. Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademien. Konferenser 32. Stock
holm 1995. 110 s., ill. ISBN 91-7402-244-X. 

Det är beklagligt, att Vitterhetsakademien inte, 
i Oscar Montelius egen anda, markerade hans 
150-årsjubileum med offentliga föreläsningar i 
en större hörsal. Förhoppningen får i stället bli, 
att den tryckta konferensrapporten kan gott-
göra dem, som inte fick tillfälle att övervara det 
slutna symposiet i Akademiens oljemålnings-
behängda sammanträdesrum och i dess kuli
nariskt tilltalande matsal. 

Inom den nordeuropeiska, förhistoriska ar
keologins historieskrivning brukar Montelius 
bli amanuens vid Vitterhetsakademien tidigt på 
1860-talet, disputera i Uppsala på en lyckligen 
bortglömd avhandling om järnålderns början 
1869, vara flitig på 1870-talet, konstruera sex-
perioderskronologin för bronsåldern på 1880-
talet och därefter vara en dimhöljd gigant till 
sin död 1921 - förutom att han tänkte ut den 
egendomliga typologin. Läsningen av 150-års-
boken lämnar efter sig ett annat intryck av 
Montelius. 

Boken innehåller tre Monteliusporträtt. På 
omslaget står den avgående riksantikvarien 
med klockkedjan över en pompös mage, bu
ren av en kropp med stolt resning, krönt av ett 
grånat huvud med en både inåtvänd och fjärr
skådande, barsk blick. Också den 58-årige Mon
telius i inledningen till Hans-Gunter Buchholz 
artikel har kal hjässa och buskig mustasch, 
samma litet trötta, tunga ögonbryn som den 
gamle riksantikvarien och samma frånvarande, 
otillgängliga blick, men hans kraftfulla hals fyl
ler ut den oklanderligt vita kragen över den 
lika oklanderligt knutna flugan och ger honom 
ett utseende, som lyser, inte av värdighet och 
gångna år som riksantikvariens, utan av kraft, 
egensinne och sorgmod. 

I det tredje porträttet sitter Montelius vid ett 

kafébord i Köpenhamn, strax före sin död. 
Samma vita krage, samma fluga, samma höga 
panna och samma ögon under samma ned
fallna ögonbryn, men i 78-åringens ansikte har 
tiden plöjt djupa fåror runt ögon och mun, ner 
för k inderna och hakan. En skrynklig hals 
sticker upp ur en ohjälpligt för stor krage. 
Montelius är trött, inte bara ögonbrynen 
hänger, kanske minst de - hela gestalten 
slokar, är trött och lite resignerad. 

Under de två, tre decennier, som kring-
ramas av dessa porträtt, arbetade Oscar Mon
telius med Gamla Världens förhistoriska kro
nologi. Han systematiserade periodindel
ningen och den absoluta kronologin för stora 
delar av östra Medelhavsområdet och Europa. 
Det var inte längre fråga om ungdomsårens 
metodiska nytänkande, inga vidsträckta resor 
tillsammans med hustrun Agda för samman
ställningar av fynd i otaliga stora och små mu
seer, inget skrivande av böcker, som skulle bilda 
norm för modern arkeologi. Det var de år, då 
det uppbyggda nätet av bokbyten och korre
spondens gjorde det möjligt för Montelius att 
sitta i arbetsrummet på Söder i Stockholm och 
konstruera. Kerstin Assarsson-Rizzis beskriv
ning av Montelius bibliotek och de 105 noterna 
i det av Paul Åström redigerade, otryckta ma
nuskriptet om Cyperns bronsålder visar hur 
han arbetade. 

Artiklarna av Homer L. Thomas, Hans-Gun-
ter Buchholz och Pär Göran Gierow visar re
sultaten av Oscar Montelius mödor, betydelsen 
av hans kronologiska arbeten i samtiden, och 
vilket bestående värde de kan ha idag. Dylik 
diskussion är det ofta rekommendabelt att läsa 
någon annanstans än i fest- och jubileums
skrifter. 

Den unge och medelålders amanuensen 
och typologen finns i Mats P Malmers och Ber
til Almgrens artiklar. Det är en för nordeuro
peiska arkeologer mera välkänd person, och de 
båda artiklarna är också déjä im^-upplevelser 
och en fortsättning på 1960-talets debatt om 
fyndkombinationsdatering och typologisk da-
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tering dessa båda färgstarka, men ack så olika, 
arkeologer emellan. 

När Oscar Montelius 200-årsjubileum skall 
firas, kan den historieintresserade längst bak i 
boken slå upp, vilka som femtio år tidigare lade 
ner en krans på Montelius megalitiskt ruvande 
grav på Stockholms norra begravningsplats. 

Stig Welinder 
Institutionen för kultur och humaniora, 

Mitthögskolan, 831 25 Östersund 

Hans Göransson, Alvastra Pile Dwelling. Palaeo-
ethnobotanical Studies. Theses and Papers in 
Archaeology (published by the Institute of Ar
chaeology at the University of Stockholm). New 
Series A 6. 1995. 101 s. ISBN 91-7966-302-2. 

Det Alvastra-projekt, som genomförde utgräv
ningar 1976-1980 och som inte skall förväxlas 
med det nu pågående medeltidsarkeologiska 
projektet, är egentligen inte avslutat. Förhopp
ningsvis kommer det heller aldrig att ta slut. 
Ett antal böcker och artiklar har utkommit. Det 
är bara att hoppas, att det skall komma flera. 
Pälbyggnaden i Alvastra är ännu viktig, och 
kommer att så vara i överskådlig tid, för förstå
elsen av de neolitiska samhällena på Skandina
viska halvön. Om Alvastra pålbyggnad går det 
inte att skriva den slutgiltiga syntesen. Det går 
det förresten just inte om något annat inom 
förhistorien heller. 

Aktuell just nu är Hans Göranssons paleo-
etnobotaniska arbete om växtekofakterna från 
pälbyggnaden. 

Hans Göransson både sammanfattar fynden 
från de äldre fältkampanjerna i Alvastra och 
från sina egna arbeten i anknytning till 1970-ta-
lets utgrävningar. Det visar sig, att nyfynden 
inte är anmärkningsvärt många, och att den 
kvantitativa överblicken över fyndfrekvenser 
har begränsat värde. Värdet i Hans Göranssons 
framställning, utöver den lätthanterliga peda
gogiska formen, ligger emellertid på ett annat 
plan. 

Det minutiösa fältarbetet med en fullgod 
stratigrafisk kontroll har möjliggjort, att eko-

fakterna i kulturlagret har kunnat skiljas från 
dem i lagren över och under. Hans Göranssons 
tolkning har vidare kunnat integrera ekofakt-
data, de egna pollenanalyserna och Thomas S. 
Bartholins vedanatomiska data med de arkeo
logiska sammanställningarna av artefakter, 
konstruktioner och allehanda idéer om kro
nologi och aktiviteter. Hans Göranssons tolk
ning är den tolkning av pälbyggnaden, som hit
intills har kunnat bygga på det mest varierade 
underlaget. I kombination med hans välkända 
idérikedom, erfarenhet och fantasi kan man 
vänta sig något överraskande. 

Nya bilder av pälbyggnaden har ständigt 
skisserats alltsedan Carl Grimberg skrev om 
träskfolket i Svenska folkets underbara öden med 
utgångspunkt i Otto Frödins första utgräv
ningar. Hans Göranssons 1990-talsvision inne
håller en flock getter, som tillbringar vintern 
tuggandes på grenar och kvistar bakom pål
byggnadens pallisader. Visionen innehåller vis
serligen mer än så, men getflocken är ett hu
vudresultat. Apelgården och annat får läsaren 
själv bekanta sig med. 

Husdjursbenen utgör c. 85% av den totala 
mängden däggdjursben från pälbyggnaden. Av 
dessa ben utgörs 87% av nöt, 12% av svin (in
klusive vildsvin) och 1% av får och getter (Ebba 
During, The Fauna of Alvastra, Stockholm 
1986). Tanken är bestickande, att dessa djur, 
om än i högst ringa mängd just getter, skulle ha 
varit instängda, skyddade från väder, vind, rov
djur och boskapstjuvar, bakom pallisaderna om 
vintern. Det litet märkliga läget ute i källmyren 
garanterar tillgången till r innande vatten. 

Utgångspunkten för Hans Göranssons tolk
ning är rationalistisk. Aktiviteterna i källmyren 
delas in i rationella och irrationella. Han for
mulerar saken så, att de rationella aktiviteter, 
som ägde rum i pälbyggnaden, hade en irra
tionell överbyggnad (superstructures). 

En av Alvastra-forskningens utmaningar är 
frågan, om pälbyggnaden egentligen är en bo
plats som alla andra, som endast på grund av 
de extremt goda bevaringsförhållandena ser ut 
som en plats för ritual och ceremoni, av högst 
dunkelt slag bakom myrens dimmor och män
niskornas träpallisader. Så enkelt är det säkert 
inte, men Hans Göransson har funnit argu
ment för, att platsen inte heller skall ses bara 
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som den östgötska motsvarigheten till Sarup 
och Stävie. 

Efter utgrävningarna av dödshuset i Tu
ringe, Fågelbacken och Bollbacken, och för all 
del efter min senaste analys av Överåda (Stig 
Welinder, Miljö, kultur och kulturmiljö, Stock
holm 1993), har det blivit akut uppenbar t hur 
den skandinaviska neolitikumforskningen letar 
efter en begreppsapparat och terminologi för 
att fånga kultens och ritualens plats i männi
skornas dagliga liv och föreställningar. Hans 
Göranssons vision av pälbyggnaden i Alvastra 
pekar ytterligare en gång på bristen på behän
diga och samtidigt tillräckligt komplexa be
grepp. 

Ännu en gång har Alvastra visat mig, hur lite 
jag begriper. Tanken svindlar, när jag ställer frå
gan, hur ännu mycket mindre, som jag skulle 
begripa, utan Alvastra. 

Stig Welinder 

Barbro Johnsen och Stig Welinder, red., Arkeo
logi om barn. Occasional Papers in Archaeology 
10. Soeietas Archaeologica Upsaliensis. Upp
sala 1995. Ansvarig utgivare Bo Gräslund. 83 s., 
24 fig. Omslag: Barbro Johnsen . ISSN 1100-
6358, ISBN 91-506-1095-3. 

Arkeologisk barnforskning i Norden har rötter 
i 1970-talet, och problemrelaterade artiklar 
började komma under 1980-talet. (G. Lille
hammer, 1989, A child is born. A child's world 
in an archaeological perspective. Norwegian Ar
chaeological Review 2 2 / 2 s. 89-105 med ref.) 
Men denna forskning har haft en rätt anonym 
tillvaro. En ny bok som starkt bidrar till synlig
görandet är Arkeologi om barn redigerad av Bar
bro Johnsen och Stig Welinder. I förordet pre
senterar redaktörerna idén med boken, bak
grunden, samt positionerar temat. Arkeologins 
forskning kring 'ba rn ' och ' ba rndom' anses 
här inspirerad av ämnets genderperspektiv. Ar
keologernas syn på begreppet barndom anslu
ter sig dessutom till ämnets övervägande kon-
struktivistiska perspektiv på mänskliga katego
rier, såsom kön och åldersgrupper. 

Boken, som omfattar 7 artiklar, är en publi

kation av föredrag framlagda på ett symposium 
på Östergötlands länsmuseum i september 
1994. De flesta av föredragen bygger i sin tur på 
seminarieuppsatser, framlagda vid några av de 
arkeologiska institutionerna i Sverige. 

Petra Kanvall, Visby, tar upp det övergri
pande temat »Barn i förhistorisk tid - en teo
retisk diskussion kring begreppet 'barn '» (s. 
7-12). Artikeln anknyter till teoretiska diskus
sioner, främst utvecklade av Grete Lilleham
mer, vilka i sin tur har en utgångspunkt i Ariés 
klassiker om barndomen (P. Ariés, Barndomens 
historia, Stockholm 1982/1960). Vem och vad 
är ett barn? är en av de frågor Kanvall ställer. 
Hon vill som slutsats ge en arkeologisk arbets-
definition av begreppet 'barn ' genom att inte
grera biologiska, osteologiska och sociologiska 
aspekter. Definitionen antyder att begrepp som 
barn och ålder inte är enbart naturgivna, utan 
är problematiska genom att vi definierar dem 
olika över tid, och med geografi, kultur och 
miljö. Tolkningar av begreppen borde inte ge
neraliseras, utan måste anses giltiga enbar t 
inom given kontext. 

Stig Welinder, Uppsala-Östersund-Troms0, 
symposiearrangör, medredaktör, och även lä
rare till några av författarna, har själv skrivit 
kortfattat om »Barnens demograf!» (s. 13-18). 
En ganska så hypotetisk, men intressant belys
ning av demografiska förhållanden. Empirin är 
förromerska gravfält i Västsverige, och diskus
sionen förs i ljuset av data från historisk demo
graf!. Welinder konkluderar med att barn var 
vanliga i förhistoriska samhällen. Fattas bara, 
men kanske behövs ett sådant understatement 
för att vi själva skall få upp ögonen för hur ål
dersblinda vi varit som arkeologer. 

J immy Strassburg, Stockholm, diskuterar 
»Barn i mesolitikum» (s.19-27). 

Här presenteras goda och utvecklingsbara 
uppslag kring t.ex. boplatser med möjliga 
födslohus eller kvinnohus och til lhörande 
barngravar. Idén om kökkenmöddingarnas till
blivelse genom kvinnors och småflickors in
samlingsarbete har tillkommit genom inspira
tion från antropologin, och ger nya dimensio
ner till förståelsen av fornlämningstypen. 
Författaren meddelar över lag fascinerande in
sikter och ställningstaganden. Dock borde det 
inte vara något h inder för att även en man 
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identifierar sig med, och tar upp de frågor som 
belyses i den här artikeln. Glädjande, men 
ovanligt, och Strassburgs positionering illust
rerar tydligt arkeologins konstruktivistiska in
riktning beträffande könskategorier. 

Gunlög Andersson, Stig Welinder och Asa 
Wasteson, Uppsala, tar upp »Barndomens 
gränser under mellanneolitikum» (s. 29-41). 
Källmaterialet är MN-gravar, och författarna 
har hittat »många slags barn», genom att de 
har kunnat se en hel serie gränser beträffande 
ålder, kön och status i de barngravar de stude
rat. Även här och i de två följande artiklarna 
diskuteras bl. a. socialisationsprocessen, och 
barn som kulturell konstruktion, skapad av om
givningen utifrån traditionsgivna normer. Dess
utom frågar författarna hur länge barn har va
rit barn, och urskiljer i diskussionen olika oste
ologiska åldersgrupper. 

I det sammanhanget diskuterar Viktoria 
Björkhager, Linköping, »Gravskicket unde r 
barnaåren. En studie av östgötska gravar från 
övergången mellan bronsålder och järnålder» 
(s. 43-56). Ingela Lundin och Marie Skoglund, 
Göteborg, har arbetat med några av dessa frå
gor i »Gravfältens minsta - om barngravar un
der förromersk järnålder» (s. 57-68). 

Lena Linder, Umeå ställer frågan »Hade 
den vikingatida bärsärken några barn?» (s. 
69-77). Detta är en medvetandehöjande fråga 
som tematiserar och problematiserar både 
mansroller och relationer pappa-barn under 
vikingatiden. Uppsatsen belyser det kontextre-
laterade genom att peka på geografiska områ
den med så olika källmaterial och förutsätt
ningar. Frågan kring män och barn under forn
tid är nu ställd, vilket ju är det avgörande om vi 
vill påbörja den långa vägen mot större insikt. 
Tolkningar och bilder av den förhistoriska pap
pan, äkta mannen , brodern , och de andra 
männen vi kan känna igen i våra egna liv, ger 
perspektiv på den stereotypa, och rätt så alie-
nerande, Vikingen som fått bilda normen för 
mannen under sen förhistorisk tid. 

I slutet av boken finns en omfattande littera
turlista med publikationer om barn i forntid 
och arkeologi, samt även om hur vi förmedlar 
arkeologi till barn. Det framgår att det redan 
finns några arbeten om barn ur arkeologiskt 

perspektiv, men temakomplexet barn, barn
dom, livscykel, måste ändå anses som försum
mat inom arkeologiämnena. 

Bokens omslag är trevligt och illustrativt, 
med en bild av ett barn i sandlådan, samt en 
bild av en yngre arkeolog som gräver. En nyfi
ken natur skulle givetvis vilja veta vilka som är 
representerade i foto. Vem är barnet i sandlå
dan? Det ligger ju nära till hands att gissa på nå
gon som kom att socialiseras in i den arkeolo
giska världen. 

Arkeologi om barn är en uppslagsrik bok, som 
jag själv haft stor glädje av att läsa, och har kun
nat hämta ny inspiration ifrån. Frågor att fun
dera vidare på inom den arkeologiska barn-
och socialisationsforskningen, kan t.ex. vara: 
Kräver det arkeologiska studiet av barngravar 
särskilda metoder? I så fall vilka typer av meto
der? Viktigt är även bra teorier kring männi
skans socialisationsprocesser, teorier som hjäl
per arkeologen att problematisera begreppen, 
och att se med nya glasögon på sina empirier 
och metoder. Och när det gäller källmaterial, 
är det enbart i gravar vi möter det arkeologiska 
barnet? Hur förhåller det sig med boplatsen, 
bostadsrummet och landskapet, där ju även 
barn vistats under forntiden? Pierre Bourdieus 
habitusbegrepp (P. Bourdieu, Outline of a The
ory of Praxis, Cambridge 1977), vilket rymmer 
uppfattningen att individens beteende styrs av 
»omedveten kunskap,» bl.a. om hur materiell 
kultur används och arrangeras, är också något 
som borde tas upp i en vidare utveckling av dis
kussionerna kring forntidens socialisations
processer från barn till vuxen. Boplatser och 
hus vore förmodligen här ett mycket stimule
rande källmaterial. Men jag tycker inte det är 
konstigt att så många diskuterat just gravar i 
samband med synliggörande av barnen. Det är 
ju i gravkontext vi som arkeologer anser oss ha 
störst möjlighet att observera de individuella 
barnen direkt, som biologiska och kulturella 
varelser. Den begynnande livscykelforskning
ens fokus på gravar som källmaterial, bildar yt
terligare en parallell till den tidiga kvinno- och 
genusforskningen inom arkeologin. 

Även om mertalet artiklar har sitt ursprung 
i examensarbeten för grundutbi ldningen, 
måste detta anses vara en viktig bok, och jag 
tror vi kan se fram emot att läsa också kom-
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mande arbeten av bidragsförfattarna. Att upp
muntra studenters arbete med skrivprocessen 
såsom Johnsen & Welinder gjort genom att ge 
ut den här boken, är även detta ett exempel till 
efterföljelse. Arkeologi om barn kan bidra till att 
teman som människans socialisationsprocess 
och livscykel fokuseras och utvecklas vidare av 
arkeologer. Om nu temat barn har sina rötter 
i genderperspektivet, tror jag att genderper-
spektivet i sin tur kan hämta ny inspiration och 
nya infallsvinklar genom att teman som livscy
kel, barn, ungdom, gammal, etc. problemati-
seras ytterligare. Kanske är det just genom att 
tematisera, problematisera och beköna be
greppet livscykel vi hittar en av vägarna till de 
forntida människorna, individerna, som vi så 
gärna vill lära känna? 

Under skrivandet av den här recensionen 
kommer ett meddelande om en engelsk bok 
som är under utgivning (kommer mars 1996). 
Denna tar upp och problematiserar barndom 
och gender i europeisk arkeologi: Invisible 
PeopU and Processes. Writing Gender and Childhood 
into European Archaeology (Moore & Scott eds., 
Leicester 1996). Redaktörernas ambition är att 
visa att diskussionen om barndom och gender 
hör ihop. Även denna samlingsvolym verkar 
vara någonting att se fram emot. Men våra 
svenska och norska kolleger har varit tidigt ute 
med problematiseringen av temat barndom i 
arkeologin. 

Tove Hj0rungdal 
Arkeologiska institutionen, Umeå universitet, 

901 87 Umeå 

Anne Carlie. På arkeologins bakgård. En bebyggelse-
arkeologisk undersökning i norra Skånes inland ba
serad på synliga gravar. Acta Archaeologica Lun
densia, series in 8° No 22. Lund 1994. 227 s., 96 
fig., 2 appendix. Almqvist & Wiksell Interna
tional. ISBN 91-22-01608-2. Akademisk avh. för 
fil. dr-examen. 

Studier av förhistorisk bebyggelse i Skåne har 
sedan länge bedrivits i de bördiga fullåkers-
bygderna som en följd av att här har funnits ett 
mycket rikt, och för forskarna känt, boplats

material, till skillnad från inlandets och skogs
bygdernas mer svåråtkomliga material. Till en 
viss del har kanske också traditionens makt va
rit svår att bryta. Norra Skåne har även i de 
stora exploateringsgrävningarnas perspektiv 
hamnat i bakvatten och har först i och med den 
reviderade inventeringen och den påbörjade 
utbyggnaden av vägnätet börjat komma i blick
fånget. Det är därför med stor glädje jag har 
tagit del av Anne Carlies avhandling På arkeolo
gins bakgård. 

Avhandlingen syftar till att kartlägga brons-
och järnålderns bebyggelsestruktur i norra Skå
nes inland, d.v.s. Västra och Östra Göinge hä
rader, med basen i de synliga gravarnas rums
liga och kronologiska spridning. Inledningsvis 
ger författaren en bred bakgrund om den be
byggelsearkeologiska traditionen inom svensk 
arkeologi. Här relateras de centrala forsk
ningsinsatserna i ämnet samt i detalj vad som 
gjorts inom landskapet Skåne. Kapitlet är fyl
ligt och ger en god bild av forskningsläget både 
i metodiskt och geografiskt hänseende. 

För att nå kunskap om bebyggelsestruktu
ren använder sig A. Carlie främst av de gravar 
som finns upptagna i förnminnesregistret, 
kompletterat med ett stort antal besiktningar i 
fält, men även av arkeologiska fynd (gravfynd, 
boplatsfynd, enstaka fynd). Textdelen i av
handlingen är kopplad till två appendix som 
utgörs av utomordentl igt bra förteckningar 
över de registrerade fornlämningar och det ar
keologiska fyndmaterial som författaren använt 
sig av i sina analyser. Det hade dock varit önsk
värt att det funnes avbildningar av en del av de 
föremål som Carlie och andra forskare baserar 
de olika gravformernas dateringar på. 

Genomgången av områdets synliga gravar 
leder till dateringar av de enskilda gravtyperna, 
upprät tandet av en relativ gravtypskronologi, 
typindelning av gravfälten och datering av de 
olika gravfältstyperna. Undersökningen är lo
giskt upplagd och väl framförd, men på grund 
av att det är ett relativt litet antal gravunder
sökningar som har gjorts inom området, fram
för allt efter 1960-talet, så tvingas hon att i stor 
utsträckning vända sig till daterade material i 
övriga Skåne, Halland, Småland och Blekinge 
för att få hållpunkter och för att styrka sina an
taganden. När det gäller t.ex. kategorin »röse-
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liknande stensättningar» är hon helt hänvisad 
till att datera dem utifrån läge och typkombi
nation med andra gravar. »Runda, fyllda sten
sättningar» är ett exempel på en gravtyp som 
har en lång kronologisk spännvidd - från 
bronsålder till vikingatid - men med en tyngd
punkt i äldre järnålder. Gravtypen används så
ledes för att lokalisera den äldre jä rnå lderns 
bebyggelse. Detta, tillsammans med problemet 
med bortodling och under mark dolda gravar, 
är svagheter i materialet som man måste vara 
medveten om när man använder sig av resulta
ten och de slutsatser som bebyggelseanalysen 
mynnar ut i. 

I det här sammanhanget bör det även sägas 
några ord om författarens val av undersök
ningsområde. Genom att hålla sig till sentida 
administrativa gränser finns det alltid en up
penbar risk för felaktig konstruering av förhis
toriska bebyggelseområden i anslutning till de 
gränser som gäller idag för det undersök
ningsområde som valts ut. Med denna kryp
tiska formulering åsyftas att intellektet kan se 
samband som punktkartorna i sig själva inte av
slöjar. I det aktuella området finns det utan tve
kan starka rumsliga kopplingar mellan den för
historiska bebyggelsen t. ex. i de södra och syd
östra delarna av Göingehäraderna och den i 
omgivningarna. Dessa klara rumsliga samband 
skymtar endast fram emellanåt, tydligast i av
handlingens avslutande diskussion om regio
nala perspektiv och de skånska centralbyg
derna under yngre järnålder. Detta önskar jag 
att författaren hade granskat och kommenterat 
tydligare än vad hon gör. Som jag ser det så har 
området tre kontaktvägar som är betingade av 
naturen och dessa bör således ha haft lika stor 
betydelse under bronsålder och äldre järnål
der som senare. 

Bebyggelseanalysen kan mycket kort beskri
vas som en traditionell utplottning av fornläm
ningar som sedan har utgjort stommen för en 
indelning i resursområden. De varierande av
stånden mellan resursområdena har i sin tur 
använts för att skilja dem från varandra re
spektive knyta dem samman till större bebyg
gelseområden (jfr Hyenstrands »närområde-
försörjningsområde»). Tillvägagångssättet var 
uppenbarligen framgångsrikt och analysen gör 
de avgränsningar som tidigare endast kunnat 

skönjas mycket tydliga. Den ger också en klar 
bild av rumslig kontinuitet och stabilitet från 
äldre bronsålder till yngre järnålder för de allra 
flesta av de bebyggelseområden som Carlie ur
skiljer. Slutsatsen att de områden som idag har 
de agrart produktivaste jordarna (Carlies zon 2 
och delar av zon 3) och närhet till de större 
vattendragen hade den tätaste bebyggelsen un
der brons- och järnålder är knappast uppseen
deväckande, men icke desto mindre i och med 
detta vetenskapligt belagd. Det är däremot mer 
spännande att se att flera bebyggelseområden 
fanns etablerade i skogsbygden (zon 1) redan 
under bronsåldern. En intressant bieffekt var 
också att det kunde beläggas en områdeskon
tinuitet som troligen går ner i neolitisk tid i 
nästan alla de 11 bebyggelseområden som 
fanns unde r bronsåldern i Göingebygden. I 
konstaterandet finns ett lockande incitament 
till en fördjupad bebyggelsestudie som rör den 
neolitiska tiden i området. 

Det är synd att Anne Carlie gjorde sitt ar
bete innan den reviderade inventeringen hade 
slutförts i Västra och Östra Göinge härader. Det 
hade onekligen varit spännande att se vad den 
fossila åkermark som idag är känd i området 
hade tillfört avhandlingen om den hade tagits 
med i resonemanget kring urskiljandet av be
byggelseområdena. Författaren var väl medve
ten om bristen redan då avhandlingen skrevs, 
och det hade varit oförskämt att begära att pro
blemet som helhet skulle ha förts in i ett avslu
tande skede av arbetet. Däremot tycker jag att 
hon borde ha valt ut ett mindre testområde, 
t.ex. en socken, för att pröva möjligheten att 
den fossila åkermarken kunde ge den bebyg
gelsearkeologiska diskussionen en extra di
mension. 

Ett viktigt konstaterande i avhandlingen är 
urskiljandet av minst två områden med monu
mentala gravar från både bronsålder och äldre 
järnålder. Dessa områden sammanfaller med 
bebyggelseområden med över huvud taget hög 
gravtäthet, och detta är de klaraste exemplen 
på att det skulle finnas något som kan karaktä
riseras som centralområden i Göinge, med 
större sociala skillnader än vad som fanns i de 
bebyggelseområden som var av mer ordinär ka
raktär under perioden. Sådana här guldkorn 
ger mersmak. 
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I diskussionen kring den yngre järnålderns 
bebyggelse finns det också ansatser till ett för
djupat resonemang kring vad de stora gravfäl
ten med skeppssättningar symboliserar i soci
alt och ekonomiskt hänseende, och varför de 
inte förekommer i någon större mängd i övriga 
delar av Skåne. I det här området fanns av allt 
att döma en lokal maktstruktur i vilken det var 
av betydelse att manifestera sin (släktens?) ställ
ning genom att uppföra stenskepp. Detta sätts 
i samband med Callmers tes om att det utöver 
de centrala bebyggelseområdena i sydvästra 
och nordöstra Skåne fanns ett mindre antal 
självständiga bygder i mer perifera lägen. De 
monumenta la skeppen är i Carlies föreställ
ning symboler för framväxandet av lokala, själv
ständiga rika bönder eller stormän. Här, liksom 
när det gäller avsnitten om bronsålderns cen
tralområden och de folkvandringstida offer
platserna i Sösdala-Sjörup-området, går Carlie 
utanför den rena grundforskningen. I de av
snitt som har den här något friare, resonerande 
stilen är hon som bäst och då blir läsningen 
också riktigt st imulerande. Det är dessutom 
spännande att hon använder sig av or tnamnen 
och antalet medeltida gårdar i undersöknings
området för att få en uppfattning om den vi
kingatida bebyggelsen även utifrån andra in
fallsvinklar än de renodlat arkeologiska. Ge
nom att göra det så bereder hon på sätt och vis 
också marken för den som i framtiden vill sätta 
sig in i områdets medeltida bebyggelse. 

Trots en del påpekanden kan jag avslut
ningsvis bara berömma författaren för hennes 
väl genomarbetade avhandling. Arbetet kan ka
raktäriseras som ett stycke grundforskning i or
dets bästa bemärkelse, och jag kan varmt re
kommendera det både för dem som är intres
serade av det här området i synnerhet och för 
den som är intresserad av analyser av brons-
och järnåldersbebyggelse i allmänhet. Anne 
Carlies avhandling innebär utan tvekan ett re
jält avstamp för all vidare forskning i norra Skå
nes bebyggelsehistoria. 

Tony Björk 
Kristianstads läns museum, 

Box 134, 291 22 Kristianstad 

Cornelia Weinmann, Der Hausbau in Skandina
vien vom Neolitikum bis zum Mittelalter. mit einem 
Beitrag zur interdisziplinären Sachkulturfor-
schung fur das mittelalterliche Island. (Quel
len und Forschungen zur Sprach- und Kultur-
geschichte der germanischen Völker. Neue 
Folge 106 (230). Miinchen, Univ., Diss., 1990. 
Berlin. 1994. 477 s., 88 fig. ISBN 3-11-013585-X. 

Avhandlingen behandlar två huvudområden, 
dels nordisk arkeologi, dels nordiska språk och 
litteratur. I den första, arkeologiska delen jäm
förs de isländska husen under vikingatid och 
tidig medeltid med äldre och samtida hus i 
Skandinavien och på de brittiska öarna, Färö
arna, Island och Grönland. För Skandinavien 
är den bakre tidsramen satt till senneolitikum. 
Tyngdpunkten ligger på utvecklingen av den 
treskeppiga hustypen i Danmark, Norge och 
Sverige. Denna del utgör bakgrund och jämfö
relsematerial till den andra delen av avhand
lingen, som tar upp skildringar i den isländska 
sagalitteraturen av husens konstruktion och 
rumsindelning. 

Genomgången av det arkeologiska husma
terialet från Danmark, Norge och Sverige är 
uppdelad på de arkeologiska perioderna och 
ursprungsland. Beskrivningen är av nödvän
dighet kortfattad och omfattar utformningen 
av husen, inklusive väggar och gavlar, typ av 
väggkonstruktion, typ av inre bärande kon
struktion och rums- och funktionsindelning. 
Där så är möjligt beskrivs bebyggelsens omfatt
ning och form. Inflätat i detta behandlas även 
specialteman med husanknytning, bland annat 
bebyggelseförändringarna unde r folkvand
ringstid och vendeltid. 

Genomgången av husens utveckling inleds 
med senneolitikum och de tvåskeppiga husen. 
Dessa kännetecknades av att taket bars av en 
stolprad i husets mitt tillsammans med vägg
stolpar. Husen har i stort sett haft samma ut
formning i såväl Danmark och södra Norge 
som södra och mellersta Sverige. De följdes un
der äldre bronsålder av de treskeppiga husen, 
där taket bars upp av två inre stolprader samt 
väggarna. I princip hade husen denna utform
ning fram till slutet av folkvandringstid i det 
skandinaviska området, även om det fanns re
gionala variationer i utformningen. En ge-
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nomgående förändring under romersk järnål
der var att mittskeppen blev smalare, både ab
solut och relativt, samt att de inre stolpparen 
blev mer glest placerade i husens längdled. 
Detta innebar även att fördelningen av takbe
lastningen förändrades och med den takets bä
rande konstruktion. Vanligen innehöll husen 
både bostad, fähus eller stall och eventuellt yt
terligare rum. 

Under vikingatid förändrades konstruktio
nen ytterligare. I Danmark och Norge minska
des antalet inre stolpar i de treskeppiga husen 
ytterligare. Väggarna kunde bestå av stavkon
struktioner eller skiftesverk, ibland lagda på 
träsyll. En hustyp hade yttre snedställda stöd
stolpar för att avlasta takbelastningen på väg
garna. Utvecklingen i Sverige avvek genom att 
husen blev enskeppiga och taket enbart bars av 
väggarna. De var mindre än de treskeppiga hu
sen och hade ofta träsyllar och stenfundament. 

De vikingatida husen på Island hade i hu
vudsak de norska treskeppiga husen från yngre 
järnålder som förebild. Vissa konstruktionsde
taljer har dock paralleller i det keltisk-piktiska 
området . Vid övergången mellan vikingatid 
och tidig medeltid utvecklades en huskon
struktion där små enrumshus med olika funk
tion byggdes ihop med huvudhuset. I princip 
utgör detta en variant på den samtida utveck
lingen på det skandinaviska fastlandet där går
darna kom att bestå av flera, mindre hus med 
var sin funktion. Den isländska utformningen 
utgör dock en helt egen utveckling som saknar 
motsvarigheter både på fastlandet och de 
andra nordatlantiska bosättningarna. 

De sagor som använts för husjämförelsen ut
spelas under 800-900-tal, respektive 1100-
1200-tal. I den förra g ruppen finns beskriv
ningar av friliggande uthus, bland annat grop
hus och latriner. Dessa har motsvarigheter på 
arkeologiskt undersökta gårdar från samma tid. 
Däremot överensstämde beskrivningen av hu
vudbyggnadens rumsindelning och inredning 
bättre med förhållandena under 1200-talet en
ligt det arkeologiska materialet. I den yngre 
g ruppen sagor var överensstämmelsen god 
med de arkeologiskt undersökta husen från 
samma tid. Beskrivningarna av rumsindel
ningen är dock så pass vag att rummens place
ring i förhållande till varandra inte framgår. 

Detta har en viss relevans eftersom de arkeolo
giska undersökningarna har visat att rumsin
delningen och -placeringen varierade relativt 
kraftigt under denna period. Sammanfatt
ningsvis är därför husbeskrivningarna i sagalit
teraturen vad gäller de äldre sagorna till stor 
del felaktig och för de yngre sagorna generellt 
vag vad gäller rummens placering. 

Publikationen är en av de hittills största 
sammanställningarna av det skandinaviska hus
materialet, både vad gäller den kronologiska 
och den rumsliga omfattningen. Den stora om
fattningen innebär att beskrivningarna av hu
sen är kortfattade. Detta är samtidigt ett villkor 
för att materialet skall kunna överblickas och 
därmed möjliggöra jämförelser mellan olika re
gioner och perioder. Sammanställningen är 
därför högst användbar som översikt och jäm
förelse, samt som en ingångsport och sökväg 
för vidare husstudier. I detta sammanhang 
måste också den digra genomgången av litte
raturen nämnas, som i sig är mycket värdefull. 
Däremot är illustrationsmaterialet relativt spar
samt förekommande vilket i och för sig är be
klagligt, men samtidigt mycket förklarligt med 
tanke på det behandlade områdets omfattning. 

Alla sammanställningar av arkeologiskt ma
terial avspeglar kunskapsläget när samman
ställningen avslutades. I det aktuella fallet var 
avhandlingen färdig 1990, men trycktes inte 
förrän 1994. Ur svensk synvinkel innebär detta 
att husen från Fosie och Ystad i Skåne samt 
Brogård i Halland bara ingår i begränsad om
fattning. Detsamma gäller de sista tio årens om
fattande boplatsundersökningar i Mälardalen 
och Östergötland, som har börjat publiceras. 
Sammanställningen är därmed inte så aktuell 
som tryckåret antyder. Detta utgör ett allmänt 
problem, i synnerhet för översikter över de nu
mera mycket vanliga boplatsundersökningarna 
som löper en stor risk att relativt snabbt bli in
aktuella genom nytillkommet material. Efter
som en helt aktuell sammanställning ändå är 
ett närmast utopiskt mål bör de snarare ses som 
en avstämning vid en bestämd tidpunkt. 

Hans Göthberg 
Riksantikvarieämbetet, UV-Uppsala, 

Box 137,751 04 Uppsala 
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Helen Clarke (ed.) , Excavations al Helgo XII. 
Wilhelm Holmqvist - the Helgo Scholar. Buil
ding Groups 1, 4 and 5. Structures and Finds. 
KVHAA. Stockholm. 1994. 80 s., 53 fig., 9 tab. 
ISBN 91-7402-237-7. 

Den tolfte volymen av Helgö-publikationerna 
behandlar huvudsakligen boplatslämningarna 
från Husgrupp 1, 4 och 5 på Helgo och är skri
ven av Synnöve Reisborg. Ett inledande avsnitt, 
skrivet av Berta Stjernquist, ägnas åt Wilhelm 
Holmqvist med anledning av dennes bortgång 
1989. 

Husgrupp 1 låg i likhet med Husgrupp 2 
och 3 i en sluttning, där flera terrasser var syn
liga redan före undersökningen. Husgrupp 4 
låg 50 m nor r om Husgrupp 1 i tidigare od
lingsmark, där den enda kända fornlämningen 
var ett block med skålgropar. I likhet med Hus
grupp 1 visade undersökningen att det fanns 
tjocka fyndförande kulturlager, en överodlad 
terrass, härdar, gropar och stolphål, varav mer
parten av de senare ingått i hus. De två hus
g rupperna tolkas som delar av en samman
hängande boplatsyta. Eftersom ytan mellan 
husgrupperna inte har undersökts är det oklart 
om det har funnits fler hus, lämningar av sär
skilda verksamheter eller om ytan var outnytt
jad. Husgrupp 5 låg längre norrut, men har un
dersökts i mycket begränsad omfattning, var
för den beskrivs i ett appendix. 

I Husgrupp 1 och 4 ingick tio respektive fyra 
treskeppiga hus och sju respektive ett grophus. 
I den förra ingick dessutom två kraftiga sten
packningar som begränsades av stensyllar, vil
ket har tolkats som underlag för hus byggda i 
skiftesverk eller knuttimring. I båda husgrup
perna var den stratigrafiska situationen mycket 
komplicerad, med som mest fyra överlagrande 
hus i Husgrupp 1. 

De treskeppiga husen var av mycket varie
rande bevaringsgrad, 8-22 m långa och 5-6 m 
breda. De urskiljdes genom de två inre paral
lella stolphålsraderna. I några fall fanns också 
väggstolphål och rännor vid väggarna. Under
lagen för husen i skiftesverk eller knuttimring 
var betydligt mindre, 4 x 6—8 m. Grophusen var 
rektangulära med 2,0-3,5 m långa sidor, in
grävda i sluttningen. De hade i flera fall spår 
av takbärande stolpar i väggarna och ingångs

stolpar, samt i några fall en härd eller ugn i ett 
av hörnen. 

En anmärkning är att beskrivningen av hus 
l a / b , 3a /b , 5 a / b i Husgrupp 1 är något vag be
träffande vilka anläggningar som ingick i hu
sen i respektive husskede och motivationen för 
uppdelningen. Generellt är dessutom både an
läggningsplaner och tolkningsplaner av husen 
återgivna i en relativt liten och översiktlig skala 
(omkring 1:333), vilket inte underlättar för lä
saren att jämföra beskrivning och planer. 

Det omfattande artefäktmaterialet bestod 
huvudsakligen av relativt vanliga fyndkatego
rier för järnålder som järnföremål, bronsspän
nen, keramik, glas och pärlor. Dessutom fanns 
lämningar av metallhantverk, bland annat gjut
formar för bronsföremål, deglar, avfall från 
pärlframställning, samt mer ovanliga fyndkate
gorier som silvermynt, drejad keramik och glas 
med gulddekor. Detta material presenteras ut
förligt med beskrivningar, avbildningar och 
spridningsplaner för olika fyndgrupper och en 
genomgång av artefaktdateringar och ' ^ - d a 
teringar. 

Den komplexa situationen på boplatsen 
med kulturlager, terrasser och flera överlag
rande hus innebär att daterande artefakter och 
"C-dateringar av källkritiska skäl är svåra att 
knyta till enskilda konstruktioner. Sammanta
get pekar däremot artefaktdateringarna och 
-spridningen på att båda husgrupperna kan de
las in i två huvudskeden. Det äldre skedet om
fattade sen folkvandringstid och tidig vendel
tid, medan det yngre skedet inföll under sen 
vendeltid och början av vikingatid. 

Under det äldre skedet kan de två husgrup
perna ha haft något olika funktion att döma av 
fyndspridningen. Gjutformar i Husgrupp 4 ty
der på att bronshantverk och tillverkning av 
glaspärlor bedrivits där. Den kan därför be
tecknas som ett verkstadsområde, även om den 
kvantitativt sett ringa fyndmängden pekar på 
att dessa verksamheter endast förekom spora
diskt. Liknande inslag saknas i Husgrupp 1 och 
under det yngre skedet. På grund av den oun
dersökta ytan mellan husgrupperna är det inte 
möjligt att avgöra om bebyggelsen tillhörde en 
eller två samtida gårdar. 

Frånvaron av fynd som kan findateras till en 
omkring 100 år lång period omkring 700 e.Kr., 
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tolkas som att bosättningen var övergiven mel
lan de två bebyggelseskedena. Mycket viktig i 
detta sammanhang är författarens reservation 
att det relativt stora oundersökta området mel
lan de två husgrupperna är en stor osäkerhets
faktor för denna tolkning. 

I och med denna bearbetning har samtliga 
större husgrupper på Helgo publicerats. Tids
skillnaden mellan denna publikation och pu
blikationerna av Husgrupp 2 från 1960-talet in
nebär att beskrivningen av husgrupperna har 
något olika uppläggning och standard. Detta 
kan ses som en avspegling av kunskapsläget om 
huskonstruktioner i Mälarområdet under järn
åldern vid t idpunkterna för publiceringarna. 
Publikationen innebär också att förutsättning
arna förbättrats för jämförelser såväl mellan 
husgrupperna av husen, husgruppernas struk
tur, funktion, kronologi, som med andra un
dersökta boplatser i och utanför Mälarområ
det, samt en samlad bedömning av bosättning
arna på Helgo. 

Hans Göthberg 

J o h a n n a Brabandt, Hausbefunde der römischen 
Kaiserzeit im freien Germanien. Ein Forschungs-
stand. (Veröffentlichen des Landesamtes fur ar
chäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt -
Landesmuseum fur Vorgeschichte - Band 46). 
Halle (Saale). 1993. 167 s„ 33 fig., 111 pl. ISBN 
3-910010-05-9. 

konstruktionen bedömdes inte vara möjlig att 
genomföra på grund av mångfalden av indivi
duella planlösningar, samt att enbart ett fåtal 
hus var identiskt lika. 

Med utgångspunkt från den inre takbä
rande konstruktionen har husen definierats 
som en-, två- eller treskeppiga, varav den senare 
kategorin var mest vanlig. De en- och tvåskep
piga husen har påträffats över hela området, 
men med koncentrationer till Westphalen och 
östra Tyskland. Spridningen av de treskeppiga 
husen har sin tyngdpunkt i Neder länderna, 
nordvästra Tyskland och Danmark, med be
tydligt färre inslag i inlandet längre söderut 
och österut. Detta kan delvis också vara en av
spegling av den mer intensiva grävningsverk
samheten i det förra området. 

Textdelen kompletteras av en katalogdel 
och en mycket omfattande planschdel, där om
kring 570 hus redovisas. Tillsammans med ka
talogdelen ger planscherna en bra översikt av 
husmaterialet i det undersökta området från 
den aktuella perioden. 

I ett kronologiskt och rumsligt perspektiv 
har inga kronologiskt betingade drag kunnat 
urskiljas vad gäller husens orientering, storlek 
och konstruktion, främst på grund av stora lo
kala och regionala variationer. Fokuseringen 
på husens yttre drag har emellertid medfört att 
aspekter på den inre konstruktionen har ham
nat i skymundan. Samtidigt måste det erkän
nas att det mycket omfattande husmaterialet 
medför att en relativt snäv ämnesbehandling 
både är förklarlig och nödvändig. 

Avhandlingen behandlar hus från romersk 
jä rnå lder i det »fria Germanien». Detta be
grepp används i betydelsen Tyskland och Ne
der länderna norr och öster om limes, samt 
Danmark. I materialet ingår 188 boplatser, där
ibland de omtalade Feddersen Wierde, Flögeln 
och Vorbasse. En konstruktiv begränsning är 
att enbart de större huskonstruktionerna tas 
upp, ej mindre huskonstruktioner som grop
hus och speicher eller staklader, dvs. små hus 
med fyra till tolv stolpar. Målsättningen för av
handlingen har varit att utarbeta en hus typo 
logi för den aktuella perioden med utgångs
punkt i husens storlek, orientering, datering 
och användning. En typindelning av den inre 

Hans Göthberg 

Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunei Deschamps 
og Christian Hillaire, La grotte Chauvet å Vallon 
Pont-dArc. Edition du Seuil. Paris 1995. 117 s. 
ISBN 2-02-025530-8. 

Kort tid etter at ovenstående var skrevet, forelå 
bind tre i Editions du Seuils nye serie om berg
kunst, som redigeres av Jean Clottes. Det var 
ikke uventet at den nyoppdagede Chauvet-hu-
len ville bli den neste i serien, men at boken 
skulle foreligge bare fire måneder etter at hu-
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len var oppdaget, var i hoyeste grad overras
kende. 

Denne boken har samme format og utstyr 
som de to foregående, men her er likevel en 
vesentlig forskjell. Sammen med det rikholdige 
billedmaterialet, som viser en spennende blan
ding av ulike dyrearter og malinger så vel som 
ristninger, er boken f0rst og fremst en beret
ning om hvordan Chauvet-hulen ble oppdaget 
og utforsket av tre entusiastiske speleologer. 

I et forholdsvis omfattende etterord gir Jean 
Clottes en översikt över og vurdering av det 
spennende, nye materialet. Av saerlig interesse 
er to store friser med dyr tegnet i svart; en med 
bison, hester og neshorn og en med neshorn 
og lover. Her finnes også mammut , kjempe-
hjort, pantere og bender (både positive hånd-
avtrykk og negative stensiler) foruten geomet-
riske figurer. Översikten över motiver og figu
rer er på långt naer så grundig og detaljert som 
i b0kene om Niaux og Cosquer. Bokens verdi 
som vitenskapelig kildemateriale er derfor noe 
redusert sammenliknet med de to f0rste bin
dene. Dette oppveies imidlertid at det faktum 
at ristningene og malingene i Chauvet-hulen i 
l0pet av utrolig kort tid har blitt tilgjengelig for 
lek og laerd. Så får vi heller tålmodig awente 
den »endelige» publiseringen ved en senere 
anledning. 

En serie med 14C dateringer fra Chauvet-hu
len har gitt overraskende resultat, med date
ringer av trekull brukt som pigment ved teg
ning av et par nsertstående neshorn til ca. 
31 000 år bp (J. Clottes, J.-M. Chauvet, E. Bru-
nel-Deschamps, C. Hillaire, J. P. Daugas, M. Ar
nold, H. Cachier, J. Evin, P. Fortin, C. Oberlin, 
N. Tisnerat and H. Valladas, 1995: Radiocarbon 
dates for the Chauvet-Pont-D'Arc Cave. Inter
national newskller on rock art 11, pp. 1-2.). Dette 
er åtskillig eldre enn forventet og aktualiserer 
sp0rsmålet om hvorvidt trekull og malinger er 
samtidige, hvorvidt det ble brukt sub-fossilt 
brensel da figurene ble laget. En datering fra 
en bison funnet i en annen del av hulen har 
imidlertid gitt tilsvarende ålder. Andre date
ringer fra hulen (som ikke er tätt fra malinger) 
ligger mellom ca. 29 000 og 23 000 bp. 

Kalk Sognnes 
Norges Teknisk-Naturvitenskapdige Universitet, 

Vitenskapsmuseet, N-7004 Trondheim 

Jean Clottes & Jean Courtin, La grotte Cosquer. 
Peintures et gravures de la caverne engloutie. Edi
tion du Seuil, Paris 1994. 197 s. ISBN 2-02-
019820-7. 
Jean Clottes, Les cavernes de Niaux. Art préhisto
riques en Ariége. Edition du Seuil, Paris 1995. 178 
s. ISBN 2-02-022952-8. 

Da det ble oppdaget paleolittiske ristninger og 
malinger i Cosquerhulen ved Marseilles i 1985, 
var det en arkeologisk sensasjon, ikke så mye 
fordi denne hulen ligger långt borte fra tidli
gere kjente dekorerte huler i Frankrike, men 
fordi inngangen ligger under havflaten, på 37 
meters dyp. Fra åpningen må man sv0mme 
gjennom en ca. 150 meter läng gäng f0r man 
kommer inn i rommet der malingene og rist
ningene finnes. Da de ble funnet, ble det reist 
tvil om ektheten av disse figurene, men detal
jer te studier gjort av spesialister og, ikke minst, 
flere 14C dateringer har godtgjort at de er ekte. 

De to arkeologene som sto for unders0-
kelsen i 1991 og 1992, marinarkeologen 
Jean Courtain og hulekunst-spesialisten Jean 
Clottes, har sammen skrevet en bok om hulen. 
Boken er i stort format og er rikt illustrert med 
store og små fargebilder, men også med teg
ninger og kart som viser hvor de enkelte figu
rene finnes. Det er blitt en meget delikat bok, 
skrevet for et bredt publikum, men er også til 
stor glede for fagfolk. 

Boken innledes med en presentasjon av hu
len og de få flintartefaktene som ble funnet ved 
unders0kelsen. Videre diskuteres milj0et rundt 
hulen slik det må ha vaert mot slutten av isti
den, da havnivået var betydelig lavere enn i 
dag. Artefakter og figurer settes inn i den lo
kale kulturhistoriske sammenheng. Hovedvek-
ten er imidlertid lagt på malingene og rist
ningene. Dette er dels en generell beskrivelse 
av motivene og dels en detaljert presentasjon av 
de enkelte figurene. 

Det er funnet bortimot 150 identifiserbare 
figurer i Cosquer-hulen. Av disse er hele 42 
håndfigurer, stensiler. Trekull har vaert brukt 
som pigment for flere av disse figurene, og 1 4G 
dateringer viser at de ble laget mer enn 27 000 
år bp. De fleste figurene forestiller likevel dyr; 
hester, bison og urokser, steinbukk og gemser, 
men også noen hjortedyr. Tre fuglefigurer har 
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fors0ksvis vaert identifisert som geirfugler. Vi
dere finnes det sel- og fiskeliknende figurer. I 
tillegg rommer Cosquer-hulen omkring 25 geo-
metriske tegn og symboler. En del av disse opp
trer sammen med dyrefigurene. (Ved senere 
unders0kelser er det funnet flere figurer, men 
motivfrekvensene er fortsatt omtrent de 
samme.) 

Det legges også vekt på kronologi. l4C-date-
ringene viser at figurene er blitt til innenfor to 
hovedfaser. Den eldste fasen, som består av 
håndfigurene og en rekke linjer som er dan-
net ved at fingre er brukt til å läge parallelle 
merker i myke kalkavsetninger på veggene, er 
datert til 26 000-28 000 år bp. De 0vrige ma
lingene og ristningene synes å h0re til den yng
ste fasen, som er datert til 18 000-19 000 år bp. 

Mens boken om Cosquer-hulen presenterer 
en nyhet, representerer boken om Niaux-hu-
lene 25 års forskning og dokumentasjonsar-
beid for Jean Clottes, som her er eneforfatter. 
Format, utstyr og opplegg er det samme for 
begge b0kene. 

Boken innledes med en summarisk översikt 
över kjente hulemalinger og -ristninger i de 
franske Pyrenéene. Sammen med en kortfattet 
beskrivelse av den paleolittiske kulturhistorien 
i området, danner denne en nyttig introduk-
sjon til det som er bokens hovedsak; en pre
sentasjon av malingene og ristningene i Niaux-
hulen og det t i lh0rende nettet av gånger og 
rom som kalles Réseau Clastres. Det man saer
lig merker seg i Réseau Clastres er kanskje lik
evel ikke figurene, men serier av fotavtrykk et
ter paleolittiske mennesker som er funnet i den 
bl0te leirbunnen. 

Mens Niaux-hulen har vaert kjent i flere hun
dre år, ble Réseau Glastres fiarst oppdaget i 
1970. Denne delen av hulekomplekset er skilt 
fra Niaux av fire underjordiske sj0er, og strek-
ningen mellom de to hovedområdene med de-
korerte rom, synes ikke å ha hatt bes0k av men
nesker i förhistorisk tid. Den opprinnelige inn-
gangen til Réseau Clastres må derfor ha styrtet 
sammen etter at figurene var laget. 

Clottes legger stor vekt på dokumentasjon 
av den menneskelige virksomhet dypest inne i 
hulene, bl. a. fargeklatter som kan ha fungert 
som merking av veien gjennom hulene. Han 
presenterer figurene galleri for galleri. Dette 

gj0res med stor grundighet, og spesiell vekt er 
lagt på den kjente Salon noir. En serie av teg
ninger og kart gj0r det lett å holde översikten. 
Som for Cosquer-hulen gis det en generell 
översikt över motivene samtidig som hver en
kelt figur blir p resen ten . Motivene er i stor 
grad de samme som i Cosquer-hulen: hest, bi
son og urokse, steinbukk og gemse, men også 
hjortedyr og fisk. Bison utgj0r bortimot halv
parten av disse figurene. I tillegg til de 110 
dyrefigurene finnes det tallrike geometriske 
tegn og symboler, som er delt inn i vel 20 for
skjellige grupper. 

Teknikkene som er brukt til å läge de 
mange figurene, blir diskutert med samme 
grundighet. Det samme gjelder stil og datering. 
Clottes oppgir tre 14C-dateringer av trekull 
brukt som pigment fra Niaux. Disse pr0vene 
bekrefter tidligere antakelser om at malingene 
er fra slutten av Magdalénien. To faller innen
for et tidsrom av 12 000-13 000 år bp, den 
tredje omkring 1 000 år tidligere. En overras
kende konklusjon etter disse dateringene, er 
at en stilistisk helhetlig komposisjon kan vaere 
blitt til över länge tidsrom, til tross for dens til
syndatende enhet . En serie dateringer fra Ré
seau Clastres, som er åtskillig yngre, den yngste 
fra omkring 4 500 år bp, omtales imidlertid 
ikke. Trolig har disse ingen ting med maling
ene å gJ0re, men de demonstrerer at mennes
ker har hatt opphold i denne delen av hule
komplekset lenge etter istidens slutt og repre
senterer således en viss usikkerhet med hensyn 
til alderen på de 0vrige figurene. 

Til tross for den store mengden av b0ker 
som er skrevet om den paleolittiske hulekuns-
ten fortjener disse to b0kene så absolutt sin 
plass i et bibliotek med respekt for seg selv. Det 
blir vanskeligere for spesialister så vel som for 
lekfolk å få komme inn i de aktuelle hulene for 
selv å studere malingene og ristningene. Grun-
dige materialpublikasjoner blir derfor stadig 
viktigere. For de aller fleste av oss er slike b0ker 
det naermeste vi vil komme den paleolittiske 
hulekunsten. 

Den betydning boken om Cosquer-hulen 
har, er imidlertid enestående, ettersom denne 
hulen i praksis er utilgjengelig også for spesia
lister. Selv Jean Clottes har ikke vaert inne i den. 
Niaux-hulen har vaert publisert tidligere, og i 
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hvert fall deler av denne hulen er tilgjengelig 
for publikum. Andre deler er imidlertid stengt. 
Clottes bok gir derfor en velkommen översikt 
över helheten i dette hulekomplekset. At han 
har valgt samme hovedlinjen for begge b0kene 
sikrer ikke bare en enhetlig, men også en grun-
dig presentasjon av såvel malinger og ristninger 
som hulene og landskapet omkring. 

Disse to b0kene, La grotte Cosquer og Les 
cavernes de Niaux, gir, som jeg ser det, verdi-
fulle presentasjoner av sentrale huler med pa-
leolittisk kunst. Selv om begge hulene ble de
ko ren f0rst i siste del av istiden, representerer 
de flere perioder. Med sine rikholdige illustra
sjoner og grundige beskrivdser, gir b0kene 
både lek og laerd et utmerket inntrykk av hvor
dan Cosquer- og Niaux-hulene ser ut. Ikke 
minst gir de fascinerende glimt av de mange 
ristningene og malingene som har vaert skjult 
for menneskdige 0yne i tusener av år. 

Kalle Sognnes 

Lär t pariétal paléolilique. Techniques et méthodes 
d'études. Réunis par le Groupe de Reflexion sur 
1'art Pariétal Paléolithique [GRAPP]. Docu
ments Préhistoriques 5. Ministére de 1'enseig-
nement supérieur et de la recherche; Comité 
des travaux historiques et scientifiques. Paris 
1993. 427 s. ISBN 2-7355-0286-4 

14 av Frankrikes ledende eksperter på p a l e o 
littisk hulekunst har arbeidet med denne bo
ken i 14 år. De har her forent sin kunnskap om 
istidens kunst, formidler denne kunnskapen til 
andre og legger opp til en mal for dokumenta
sjon og videre utforskning av hulekunsten. Slik 
sett er L ä r t pariétal paléolithique en manual 
for studiet av paleolittisk kunst i S0rvesteuropa. 

Boken gir en översikt över kjente huler med 
malinger og ristninger fra hele S0rvesteuropa, 
men er hovedsakdig konsentrert om det frans
ke materialet. Dette ser jeg som en viss svakhet 
ved boken; j eg skulle gjerne sett at g ruppen 
som har stått for dette omfattende prosjektet 
hadde samarbeidet også med ledende forskere 
i Spania og Italia om en felles manual. 

Boken består av en rekke kapitler skrevet av 
de ulike spesialistene i gruppen. Kapitlene er 
delt inn i syv hovedavsnitt: lokaliseringen (1) 
hulen og helleren (2), fjdlveggen (3), motiver 
(4), teknikk og form (5), dokumentasjon (6) 
og konservering (7). Avsnittene om motiver, 
teknikk og form og dokumentasjon er naturlig 
nok blitt de mest omfattende. 

Innledningsvis gis det en översikt över den 
paleolittiske kulturhistorien i de aktuelle om-
rådene, så vel som över funn som er gjort inne 
i hulene . Videre gjennomgås ulike oppmå-
lingsteknikker, et arbeid som er blitt vesentlig 
forenklet gjennom lasermålinger. 

De enkelte motivene gjennomgås .med stor 
grundighet. Dette gjelder saerlig dyrefigurene. 
Den enkelte arten blir f0rst klassifisert i hen-
hold til gjeldende terminologi. Deretter be
skrives de enkelte avbildete dyrene og de ulike 
k roppsddene navngis. Så fislger serier av ek
scmpler på hvordan de ulike artene er avbildet 
og hvordan de kan identifiseres. De aller fleste 
dyrefigurene har lätt seg identifisere, men en
kelte har vist seg å vaere uidentifiserbare. I til
legg förekommer en del figurer der flere arter 
er blandet sammen til ett dyr. 

De ulike teknikkene som er brukt til å läge 
de mange figurene, blir gjennomgått med 
samme grundighet . Dette gjelder ikke minst 
ristninger, bas-relieffog moddle r t e figurer. Vi
dere diskuteres perspektiv, bevegdse og kom-
posisjon, dvs. motivenes sammensetning; i hu
lene såvel som på de enkelte bergflatene. I do-
kumentasjonsavsnittet diskuteres tegning, 
kalkering, fotografering, herunder også stereo-
fotografering, og avst0pning. Videre diskuteres 
formidling gjennom ulike medier. 

Boken avsluttes med en diskusjon av kon-
serveringsproblemer. Mens de mange ristning
ene og malingene har blitt bevart gjennom 
tusener av år så lenge hulene har fått ligge ufor-
styrret av mennesker, representerer oppdagd-
sen av dem samtidig den st0rste t russden mot 
deres eksistens. Dette er et problem de paleo
littiske hulemalingene har felles med ristninger 
og malinger över hele verden, noe som imid
lertid er til liten tr0st når små endringer i mi-
kroklima og -flora og -fauna sammen med fy
sisk slitasje i l0pet av kort tid kan f0re til en ra
dikal forverring av figurenes tilstand. 
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Lär t pariétal paléolithique representerer en 
betydelig arbeidsinnsats fra de involverte spe-
sialistenes side. En d d av kapidene kunne man 
nok 0nsket var noe fyldigere, men i så fall ville 
det blitt en bok av svaert stort format, som nok 
ville blitt mindre anvendbar som manual for 
praktisk arbeid. 

Det er fristende å se denne boken også i et 
nordisk perspektiv. Nordisk forskning omkring 
helleristninger og -malinger har en lengre tra
disjon enn den S0rvest-europeiske hulekunst-
forskningen, men har tilsyndatende nådd mye 
kortere. 

Som i S0rvest-Europa er materialet spredt 
över flere land, men kontakten mellom for
skere fra de forskjellige landene og de forsk-
ningstradisjonene disse representerer synes å 
ha vaert tettere i Norden, selv om vi også her 
med letthet kan trekke fram ulikheter mellom 
norsk og svensk forskning på dette feltet. I 
begge land er det forholdsvis nylig publisert 
översikter över materialet, i Sverige som et kol
lektivt arbeid der det er lagt stor vekt på be
skrivelse av de ulike regioner (Janson et al. 
Hällristningar och hällmålningar i Sverige, Stock
holm 1989), i Norge som enmannsarbeid holdt 
på et mer generell plan med mindre vekt på 
presentasjon av materialet (Hagen 1990 Helle-
ristningar i Noreg). 

Kanskje har vi noe å laere av vare franske kol
leger på dette feltet. Både i Norge og Sverige er 
dokumentasjon av helleristninger og -malinger 
påny kommet på agendaen, ikke minst på 
grunn av den omfattende nedbrytingen som 
synes å föregå i et aksdererende tempo. Også 
her savnes en manual for registrering, doku
mentasjon og konservering, der også identi-
fikasjon av motiver og terminologi er med. På 
bakgrunn av det store fellesskapet som eksiste-
rer mellom ristningene og malingene i de nor
diske land, b0r en slik manual utarbeides på 
felles nordisk basis. 

Kalk Sognnes 

N. Chernykh, Ancient Metallurgy in the USSR: The 
Early Metal Age. Translated by Sarah Wright. 
xxiv+335 s., 28 pl„ 106 fig. 1992. Cambridge 
University Press; ISBN 0-521-25257-1. 

Författaren var chef för dåvarande Arkeolo
giska institutet i Sovjetunionens Vetenskaps
akademi i Moskva. Han har publicerat en 
mångfald arbeten på ryska, främst rörande 
tolkningar av kemiska analyser och metallur
giska undersökningar av metallföremål. Bland 
dem märks: History of the Earliest Metallurgy in 
Eastern Europé (1966), Earliest Metallurgy of lhe 
Ural and Volga area (1970), Early Metalworking 
in the South-West USSR (1976) och tillsammans 
med S. V. Kuzminykh, Early Metallurgy of Nor
thern Eurasia (1989). 

Boken Ancient Metallurgy in the USSR är 
uppdelad i 10 kapitel som beskriver den fort
löpande spridningen av kopparbaserade arte
fakter som sker stegvis unde r koppar- och 
bronsåldern i områden inom det forna Sovjet
unionen. 

I det första kapitlet, »The Early Metal Age», 
definierar Chernykh bronsålderskronologien i 
Gamla Världen och den forna Sovjetunionen 
från det sjunde årtusendet till det åttonde år
hundradet f.Kr. (karta s. 2). I sin ytterst välun-
derbyggda forskning baserad bl.a. på resultat 
från ca 50 000 kemiska analyser av kopparfö
remål diskuterar Chernykh hur sådana föremål 
och kunskap om framställning av koppar och 
kopparlegeringar genom år tusendena har 
spritts till allt vidare områden från det sanno
lika ursprungslandet Anatolien (diagr. s. 3) . 

Han har försökt finna en metod att identifi
era kopparföremålens gruvtillhörighet. Ele
mentanalyser har gjorts på malm, slagg, kop
par och bronser här rörande från en och 
samma lokal samt från ett flertal olika produk
tionsområden. Analysresultaten har data- och 
statistikbehandlats tillsammans med arkeolo
giska, kronologiska, korologiska och geologiska 
uppgifter. På grund av det stora materialet har 
samhörigheten mellan koppar och gruva ofta 
kunnat skönjas. 

I kapitel 2, »The Copper Age», definierar 
författaren de kopparanvändande kulturerna 
under kopparåldern, de vanligaste föremålen, 
deras former och ornament, teknisk utveckling 
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och karaktäristiska spårämneshalter inom de 
olika områdena. Karta (s. 49) visar hur förfat
taren föreställer sig den möjliga spridningen 
av den tidigaste kopparproduktionen inom det 
forna Sovjetunionen. Tack vare de omfattande 
kemiska analyser som utförts i Moskva och 
Stuttgart kan man identifiera fyra geografiska 
zoner: Balkan, Transylvanien, Karpaterna och 
troligen den ryska stäppen. Den rika produk
tionen av och handeln med kopparföremål un
der de femte och fjärde år tusendena f.Kr. 
klingar av lika oväntat som de en gång upp
trädde. Formerna på verktyg och vapen förän
dras påfallande och det tekniska utförandet 
blir mer primitivt. 

I kapitel 3, »The Early Bronze Age in the 
Circumpontic province», definierar Chernykh 
ett stort kopparproducerande område beläget 
huvudsakligen run t Svarta havet. Inom detta 
område urskiljs förhållandevis enhetliga före
målsformer inom metallproduktionen, former 
som kan påvisas från äldre bronsålder. Koppa
ren härrör från en mångfald små lokaler. Dessa 
återfinns från Balkan och Karpaterna i väster 
till Kaukasien i öster och Ukraina, mellersta 
Dnepr och södra Ural i no r r (karta s. 56). 
Chernykh urskiljer två typer av koppar; en som 
innehåller 0,1 till 3-4% nickel och en som har 
ett lägre nickelinnehåll. Den senare gruppen 
synes korrespondera med transkaukasisk me
tall och den förra möjligen med iransk och 
anatolisk koppar. 

Under metallhanteringens långa förhistoria, 
5 000 år, förekommer en mångfald enhetliga 
produkt ionsområden som skiftar tidsmässigt 
och rumsligt. Författaren kallar dessa områden 
metallurgiska provinser. 

Maikopkulturen i nor ra Kaukasus och 
Transkaukasus utmärks av begravningar i stora 
högar, kurganer. Många av de gravlagda stor
männen har varit beridna krigare som jordats 
med utomordentl igt rika gravgåvor av bl.a. 
guld och silver. De vanligaste föremålen är 
dock av koppar. De olika metallföremålens -
yxor, knivar, nålar - form och tillverkningstek
nik tillåter författaren att anta att influenser 
från äldre bronsålder i Balkan och Karpaterna 
kan via mellanliggande områden ha förts så 
långt österut som till nedre Volga. 

I kapitel 4, »The Middle Bronze Age in the 

Circumpontic province», poängteras att tyngd
punkten för fynd av koppar nu återfinns längre 
österut i huvudsak längs mellersta Volga, i Kau
kasus och Transkaukasus (karta s. 99). Perio
den omfattar 2600-talet till 2400-talet f.Kr. och 
kännetecknas av stora politiska och tekniska 
förändringar. 

Tennbronser med upp till 12-15% tenn fö
rekommer nu liksom också komplexa lege
ringar även om arsenikbronser fortsätter att 
dominera . Höga ant imonhal ter på upp till 
15-20% förekommer i Kaukasus. I områdena 
kring Ural är kopparen i föremålen i allmänhet 
mycket ren liksom också i föremål från Karpa
terna och Balkan. 

Kring mitten av det tredje årtusendet f.Kr. 
försvinner ett flertal kulturer från östra Euro
pas stäpper och den s.k. gropgravkulturen 
förändras och refereras nu till såsom kata
kombkulturen. Liksom tidigare dominerar kur-
ganbegravningar. Dessa kulturer omfattar om
rådena nor r om Svarta Havet mellan Don, 
Volga och Dnestr samt delar av den ryska stäp
pen. De folkslag som levde här bestod av be
ridna nomader med fårskötsel som huvudsaklig 
näring. Genom krig och exogami kom de i 
nära kontakt med varandra, vilket kan förklara 
viss grad av kulturell likhet över stora områden. 
Föremålen består ofta av mycket ren koppar 
som hamrats eller gjutits. Inspiradonen till vissa 
drag inom metallkulturer i t.ex. området kring 
övre Volga kan nu spåras till mellersta bronsål
dern i Karpaterna och Balkan. 

I kapitel 5, »The Circumpontic Metallurgi
cal Province as a system», behandlas enbart de 
karaktäristiska dragen i områdets makrostruk-
tur. Författaren framhåller dock att materialet 
är ofullständig varför det finns gränser för de 
slutsatser som kan dras. Det saknas bl.a. detal
j e rade undersökningar av material från det 
egeiska området, Syrien, Palestina och Meso
potamien. Ett diagram över förekomsten av 
guld-, koppar- och bronsföremål i sydöstra Eu
ropa, Balkan-Karpaterna, Kaukasus, Trans
kaukasus och Mindre Asien från kopparålder 
till mellersta bronsåldern (s. 142) visaren över
väldigande dominans av guld inom många om
råden. 

Av ca 32 000 föremål är ungefär 23 000 av 
guld, 8 500 av hamrad eller gjuten koppar eller 
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brons och bara ca 200 av silver. Kopparföre
målens vikt är dock flerfalt högre än guldföre
målens. 

Under äldre bronsålder förekommer ett få
tal tenn-bronser i det sydliga kulturområdet. 
Antalet tilltar påfallande i söder under det att 
sådana legeringar sällan påträffas norröver. 
Huvudsakligen användes olegerad koppar i 
områdena kring Svarta havet. De vanligaste le
geringarna i de undersökta bronsföremålen är 
Cu-As-Sn och Cu-Sn-As (diagr. s.146). 

Författaren behandlar förekomsten av verk
tyg, tillverkningsmetoder och kemisk samman
sättning inom olika områden (kartor o. diagr. 
s. 149-155). Framsteg inom tillverkningen re
fereras och geografiskt ursprung av viss före
målsproduktion definieras. 

I detta kapitel sammanfattar Chernykh den 
metallurgiska utvecklingen i tre regioner kring 
Svarta havet: Mindre Asien, Transkaukasien 
och Balkan-Karpaterna. I Mindre Asien an
vändes koppar i vardagslag redan under sjunde 
årtusendet f.Kr. Den metallurgiska utveck
lingen synes dock ha varit mycket långsam, den 
praktiskt taget stagnerade fram till fjärde årtu
sendet f.Kr. Denna långsamma utveckling skall 
jämföras med den plötsliga uppblomstringen 
av metallurgisk aktivitet i Balkan-Karpaterna 
från slutet av femte och början av fjärde årtu
sendet f.Kr. Också denna produktion drabbas 
av en klar nedgång, dock inte förrän i slutet av 
fjärde årtusendet f.Kr. Utvecklingen i Kaukasus 
synes ha börjat i en långsammare takt under 
slutet av femte årtusendet f.Kr. för att ända in i 
yngre bronsålder ha omfattat tillverkning av 
tiotusentals föremål av koppar. Smärre föränd
ringar av föremålsformer och gjutteknik före
kom i de kaukasiska och europeiska metallur
giska områdena under det att Mindre Asien 
förblev statiskt. Trots att metallhanteringen i 
områdena kring Svarta havet utgjorde den cen
trala metallurgiska drivkraften i hela den 
Gamla Världen och bestod i minst ett och ett 
halvt årtusende, saknade den teknisk och form
mässig förnyelse, vilket enligt Chernykh för
klarar varför inga fundamentala förändringar 
ägde rum i föremålsbeståndet. 

I kapitel 6, »The Early and Middle Bronze 
Age outside the Circumpontic Province» be
handlas kulturer i Karelen och längs de övre 

flodsystemen av Volga, Ural, Jenisej och Amu 
Darja. Författaren håller för troligt att av dessa 
platser är det endast i Karelen den inhemska 
kopparen skulle ha kunnat bearbetas spontant, 
dvs. att metallurgin skulle ha kunnat utvecklas 
utan stimulans utifrån. Karelen är också känt 
för sin asbestkeramik. 

Kapitel 7, »The Late Bronze Age: the Seima 
chronological horizon of the Eurasian pro
vince», handlar om kulturer i norra Eurasien. 
Koppar- och bronsverktyg uppträder så långt 
norru t som i tundrazonen och i södra delen av 
östra Sibirien. Den process av nedgång och 
stagnation som noterats i områdena kring 
Svarta havet efterträds så småningom av en mer 
kreativ metallurgisk utveckling i Eurasiens 
nordliga områden. Äldre metallurgiska tradi
tioner som spritts över ett oerhört stort område 
blandas nu med nya influenser från norr. Hun
dratals nya koppar-, tenn- och andra fyndighe
ter börjar bearbetas i Ural, Kazakstan, Sajanska 
bergen och Altai, och på båda sidor om Baj-
kalsjön. För första gången börjar man bryta sul-
fidiska kopparmineraler, bl.a. i Kaukasus. Kop
par- och tennlegeringar blir dominerande el
ler används uteslutande. I slutet av perioden 
dvs. i början av första årtusendet f.Kr. uppträ
der föremål av järn eller j ä rn och brons. Under 
yngre bronsålder förekommer brytning och 
metallhantering i minst fem större områden: 
Kaukasien, Europa, Iran-Afghanistan, Central
asien och Eurasien. Den tidiga metallhante
ringen i norra Eurasien utgör den centrala och 
mest betydande metallurgiska enheten under 
denna period i det forna Sovjetunionen. Om
rådet omfattar en yta på omkring 8 millioner 
km2 och sträcker sig från Europa i ett brett 
band bort till Kina (karta s. 192). De rikaste 
gruvorna låg i Kazakstan, Ural och längs norra 
Donets. Den totala mängden renad koppar ut
vunnen från två gruvor i Kazakstan beräknas 
till mellan 60 000 och 100 000 ton. Gruvhålen 
återfylldes med utbruten sten. Tenn utvanns i 
Rudny Altai m.fl. platser. 

Två perioder kan urskiljas: Seimahorisonten 
(1600-1500-talet till 1300-talet f.Kr.) och Post-
Seimahorisonten (ungefär från 1400-1300-ta-
let till 900-800-talet f.Kr.). Dessa kulturer base
rade sin synnerliga framgång på specialiserad 
metallhantering, en kunskap som de med all 
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sannolikhet övertagit från områdena väster om 
Svarta havet. Massproduktion av verktyg och va
pen har konstaterats. Föremål med nya former 
och dekorativa element, ofta bestående av häs
tar eller andra djur, är utmärkande för de be
ridna folken från Seima och Turbino. De 
mycket typiska efterlämnade bronsföremålen 
tyder på att dessa folk rörde sig över oerhörda 
distanser under mycket korta tidsperioder. 

I kapitel 8, »The End of the Late Bronze 
Age: the Eurasian and European Metallurgical 
Provinces», definieras Eurasiens och Europas 
yngre bronsålder till tiden från ca 1400-talet 
till 900-800-talet f.Kr. Inom det östeuropeiska 
stäppområdet går de metallurgiska kulturerna 
i Balkan och Karpaterna mot kollaps och i stäl
let uppt räder vapen av två metaller (koppar 
och jä rn) av cimmerisk typ i gravarna. Under 
den tidiga Post-Seimahorisonten förekommer 
östeuropeiska imitationer av föremålsformer 
från Balkan-Karpatiskt område och även im
por t av sådana (karta s. 238). En samman
smältning av kul turerna inom den eurasiska 
stäppen och skogs-stäpp-zonerna är påfal
lande. Dessa processer intensifierade ytterli
gare den anmärkningsvärda kulturella unifor
mitet som utmärker Seimahorisonten. Ett nytt 
och regionalt omfattande samhälle av eura
siska kulturer kan sättas i samband med fyn
den av snördekorerad keramik i detta område 
(kartas . 236). 

I kapitel 9, »The Late Bronze Age: the Cent
ral Asian, Irano-Afghan and Caucasian provin
ces», beskrivs tre metallurgiska områden, i Cen
tralasien, Iran och Afganistan samt Kaukasus 
(karta s. 265). Den centralasiatiska under yngre 
bronsålder omfattar Sajanobergen och Altai, 
Mongoliet och Kina (karta s. 265). Den mest 
kända, Karasukkulturen, återfinns kring mel
lersta Jenisej, Altai och Mongoliet. De två sist
nämnda områdena utgör dock fortfarande till 
stor d d vita fläckar på den arkeologiska kartan. 
Karasukkulturen saknar bosättningar. Gravarna 
utmärktes ofta av en upprättstående sten. En 
omfattande produktion av knivar med brons
blad och benskaft är känd. Föremålen är hu
vudsakligen av koppar och arsenik och endast 
ca 15% är av koppar och tenn. Omfattande 
brytning av koppar ägde rum i Tuva, kring Mi
nusinsk och i det mongoliska Altai. 

Bland kinesiska fynd från Shang-perioden 
återfinns knivar liknande dem från Karastik till
sammans med komplicerat gjutna rituella kärl. 
Många av Shangcivilisationens grunddrag, 
bronsgjutning, hästuppfödning och krigsvag
nar, anses vara resultat av kontakt med västliga 
kulturer. 

Inom metallhanteringen i den norra delen 
av Iran och Afganistan upprepas endast gamla 
föremålsformer och tillverkningen stagnerar så 
småningom under det att mängden av föremål 
och nya former i Kaukasus ökar påfallande. 
Möjligen smälte man här sulfidmalmer i stor 
skala. Tusentals fynd har gjorts i bl.a. Koban av 
vapen - yxor, pilspetsar och klubbor försedda 
med skickligt utförda dekorationer avbildande 
djur och fantasidjur. Koppar- och tennlege
ringar dominerar men även komplexa lege
ringar förekommer i stor mängd. Inte förrän 
under åttonde århundradet f.Kr. får j ä rne t en 
dominerande ställning. 

Kapitel 10, »Solved and unsolved pro
blems», ger en summering på drygt tio sidor. 
Det finns inte plats att här gå in på de detalje
rade frågeställningarna när det gäller tolkning 
av materialet, tolkningar som författaren hop
pas skall leda till fortsatt diskussion. Däremot 
finns det anledning att beskriva författarens 
tolkning av rytm och dynamik i utvecklingen. 
Han sammanfattar att perioder av nedgång 
inom olika kulturer följs av bildandet av nya 
kulturer. Ofta förändras ett helt nätverk av kul
turer som följdpåverkan. Därvid uppstår skarpa 
territoriella skiften och förskjutning av folk
grupper ofta bestående av stora populationer. 
Dessa folkvandringar som orsakats genom skif
ten under människans »metallperiod» beror på 
att områden med kunskap om metallbearbet
ning utvidgades under en efterföljande period. 
Denna utvidgning förorsakades av utåtvan-
dring och spridning av metal lproducerande 
kulturer utanför det egna området in i områ
den utan denna kunskap. Redan under kop
paråldern förekom handel med metallföremål. 
Ett nät av handelsvägar växte fram. Med häs
tens domesticering och användning som rid
djur underlättades kontakterna mellan avläg
set belägna kulturer. Transporter och infly
tande ökade och blev också snabbare. Beridna 
grupper försedda med bronsvapen förändrade 
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territoriella gränser. Kavalleri förblev ända 
fram till 1800-talet den huvudsakliga snabba 
rörliga styrkan vid överfall. 

Chernykh behandlar i sitt omfattande ar
bete metallurgins kulturhistoria inom områden 
tillhöriga det forna Sovjetunionen. Kunskapen 
om dessa skeenden har äntligen blivit tillgäng
liga för den västliga världen via en utmärkt 
översättning till engelska. Vissa benämningar 
på tidsmässig och rumslig teknisk utveckling 
kan synas väl komplicerade men är ofrånkom
liga för förståelsen av ett arbete med denna 
breda uppläggning. Boken kommer att bli ett 
standardverk för arkeo-metallurger med inter
nationella utblickar. Detta gedigna arbete som 
dessutom har frikostigt med översikter av bl.a. 
keramikformer och gravskick bör kunna in
tressera alla arkeologer, nyfikna på influenser 
från öst. Andrew Sherrat vid Ashmolean Mu
seum i Oxford skriver i sin anmälan i Antiquity, 
vol. 67, nr 25, s. 458-459 av Chernykhs bok att 
den är »one of the fundamental works of låter 
20th-century prehistory». Tyvärr är dock en 
stor del av Chernykhs material inte C'4-daterat, 
ej heller kalibrerat. Sådana uppgifter är av spe
ciell betydelse för datering inom den yngre 
bronsåldern för att belysa kronologiska paral
leller både med Mindre Asien och Kina. She-
ratt har tagit initiativet till att databearbeta till
gängliga uppgifter vid universiteten i Oxford 
och Arizona. 

Helena Eorshell 
Arkeologiska forskningslaboratoriet, 

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm 

Hans-j0rg Kdlner och Gisela Zahlhaas, Der Rö
mische Tempeischatz von Weifienburg in Bayern. 
Philipp von Zabern. Mainz 1993. 162 s. 48 Farb-
tafeln, 114 Tafeln. ISBN 3-8053-1513-9. Pris DM 
158.-. 

Boken behandlar ett fantastiskt fynd, uppen
barligen en tempelskatt. Den hittades den 19 
oktober 1979 då en av staden WeiBenburgs 
goda borgare skulle anlägga en sparrisbädd i 
sin trädgård. Denna låg för övrigt bara 70 me
ter från fundamenten till ett stort romerskt bad 
som anträffats ett par år tidigare och uppen

barligen avsett att betjäna ortens militärläger. 
Termerna har sedermera grävts ut och delvis 
restaurerats. De har liksom skatten som nu hu
seras i ett för ändamålet inrättat museum blivit 
stadens stora attraktioner och turistmagneter. 
Jag har själv besökt dem och bedömer dem 
som något av det mest sevärda Tyskland har att 
erbjuda på museiområdet. I skatten ingår bl.a. 
en klappstol av jä rn och resterna av stativet till 
en säng. Mest uppseendeväckande är dock 17 
stycken stora bronsstatyetter samt elva ca 30 cm 
höga votivbleck av silver i drivet arbete. Till for
men erinrar dessa om franska liljor eller go
tiska krabbor. På dem avbildas liksom i flera 
uppsättningar bland skulpturerna triaden 
Apollo, Minerva och Mercurius samt därutö
ver Fortuna, Mars och Victoria. Bleckens utfö
rande och motiv för osökt till funderingar om 
ett kanske möjligt samband med Nordens guld
gubbar. Vidare förekommer delar av parad
rustningar, nämligen tre ansiktsmasker och ett 
bakstycke till en sådan samt 25 bronskärl av 
olika typer. Vidare ingår av brons en skyffel, en 
på en stång fäst oljelampa och ett 20-tal utsökt 
arbetade beslag. Av järn förutom klappstolen 
och sängen diverse köksutrustning och verktyg 
samt hästutrustning, lås och ett besman. Alla 
dessa förmål hade försiktigt deponerats i en ca 
0,7 x 1,8 m stor och 0,75 m djup grop. Före
målen var vid nedläggandet hela och förmod
ligen inpackade i en stor kista. En av statyet-
terna är prydd med huvudbonad av silver och 
flera har ringar av guld eller silver kring hals, 
armar och fotleder. 

Omhänder tagandet av fyndet skedde minst 
sagt osakkunnigt och utgör ett skräckexempel 
på hur det kan gå till då det inte finns någon ef
fektiv fornminneslag och snikna människor hit
tar en skatt. Klumpighet vid upptagandet av fö
remålen och i nästa led förakt för och undan
hållande för expertisen samt förberedelser för 
olaglig försäljning i utlandet är härvid sorgliga 
ingredienser i vilka även myndighetspersoner 
deltagit. Slutresultatet blev dock att skatten be
lades med kvarstad och i slutet av april 1980 för 
en stor summa inlöstes av landet Bayern. I sam
band härmed beslöts även att den bayerska 
statssamlingen skulle inrätta ett filialmuseum 
för skatten i WeiBenburg. 

På senare år har en rad stora skatter påträf-
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fats i Limesområdet, vilka satts i samband med 
markomannerkr igen unde r sent 100-tal och 
alemannerinfallen under andra tredjedelen av 
200-talet e.Kr. Under det senare skedet menar 
författarna att Weifienburgskatten kommit i 
jo rden . Den arkeologiska undersökningen av 
termerna har nämligen visat att dessa sanno
likt förstördes år 233 medan en myntskatt i sta
dens romerska kastell antyder att detta över
gavs kring 250. 

Skattfyndet är minst lika märkligt kvalitativt 
som kvantitativt. Kvaliteten, mängden och sam
mansättningen tyder på att det är fråga om en 
äkta tempelskatt och inte om ett privat lara-
rium eller ett metallager t.ex. av plundrings
gods. Det tycks heller inte vara frågan om sam
manblandning med föremål för profant bruk -
flera av bronskärlen har nämligen inskrifter 
som visar att de helgats åt ryt targudinnan 
Epona och författarna menar att också hästut
rustningen har med hennes kult att göra. En
ligt deras uppfattning är det sannolikt att skat
ten tillhört det lokala militärlägret, något tem
pel har nämligen inte kunnat påvisas i 
Weifienburg. Majoriteten av statyetterna anses 
vara tillverkade på östmediterrant område om
kring 170-180 och förmodas efter parterkriget 
ha förts hem till Statio Biritianis i Raetien 
(Weifienburg) med kavallerienheten AJa I His-
panorum Auriana. Sedan kastellet anlades om
kring 90 e.Kr. hade nämligen denna t rupp sin 
fasta förläggning här. I övrigt har statyetterna 
inte något enhetligt ursprung, somliga är till
verkade i Rom, andra i Gallien under perioden 
ca 150-200. Kännetcknande för dem alla är att 
de är i allra bästa skick och varken utsatts för 
nötn ing eller skadegörelse. Votivsilvret har 
också en naturlig plats i en sådan officiell miljö 
liksom kannor, skålar, grillspett och yxor för 
libationer och offermåltider. Urvalet av guda
bilder förefaller likaså väl ägnat för en soldat
helgedom med många ryttare bland sina besö
kare. Även praktrustningarna passar ur kull-
synpunkt väl in i denna miljö. Votivföremålen 
kan tillhöra sekelskiftet 200 medan rustning
arna torde tillverkats något senare. 

Skam till sågandes har jag haft denna re
censionsbok stående alltför länge på hyllav-
snittet dåliga samveten. En god anledning att 
plocka ned den och ge den den belysning den 

så väl förtjänar ger nu de unde r senhösten 
(1995) påträffade guldfynden från Vittene i 
Norra Björke sn i Västergötland. Dessa fram
kom vid efterundersökning med metalldetek-
torer på fyndplatsen för en först i maj samma 
år uppmärksammad men redan fem år dess
förinnan påträffad halsring av Havonyp. Ny-
fynden består av två armringar och två stycken 
halsringar. De senare är gigantiska och utan ti
digare observerad motsvarighet i det svenska 
fyndmaterialet. De karakteriseras av att bestå 
av en vriden, närmast vingad fyrkantten med 
långsträckta triangulära ändavslutningar. De 
har en för 150 år sedan påträffad parallell från 
Hellested i Stevns på Själland. Denna har på 
g rund av sin storlek ofta tolkats som snarare 
avsedd att bäras kring midjan än halsen. Dessa 
tre ringars dimensioner är dock sådana att jag 
ställer frågan om de över huvud taget varit av
sedda för människor, det förefaller mera san
nolikt att de en gång prytt gudabilder och det 
inte här i Norden utan någonstans i utkan
terna av det romerska imperiet. Det är i detta 
förmenta sammanhang som det tyska prakt
verket blir så aktuellt. Här avbildas nämligen 
en statyett av Mercurius (Farbtafd 7 och Taf. 
21-24)) . 

Gudabildens hjälm (petasus) har försetts 
med ett hölje av silverbleck med hål för ving
arna och kring halsen bär Mercurius en torde
rad ring av silver som är så stor att den nuddar 
axellederna och hänger långt ned på bröstet. 
Proportionellt sett är ringen överdrivet stor och 
erinrar därmed om halsringarna från Vittene 
som på fullskaliga statyer skulle ge samma in
tryck med betoning just av halsringen. Exem
pel finns också på fullskaliga sådana statyer 
med torderade halsringar. För såväl romare 
som kelter och germaner har halsringen varit 
det förnämsta smycket, laddat med symbolisk 
betydelse och av hög social dignitet. 

Publikationen av skatten från Weifienburg 
är välkommen. För specialister på ikonografi 
och religionshistoria har den mycket att ge lik
som även för den allmänt kulturhistoriskt in
tresserade. Också den som söker efter metall-
analyser på praktobjekt från det aktuella ske
det har här mycket att hämta. 

Jan Peder Lamm 
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Marion Bertram (red.), Merowingerzeit. Die Al
tertiimer im Museum fur Vor- und Fruhgeschichte. 
Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer Kul-
turbesitz. Zaberns Bildbände zur Arcbäologie 
28. Mainz 1995. 116 s. 106 Taf. ISBN 3-8053-
1701-8. Pris DM 48.- . 

Die Funde der Bronzezeit aus Frankreich. Bestand-
katalog Band 1. Herausgegeben von Wilfried 
Menghin. Bearbeitet von Sabine Gerloff, Svend 
Hansen. Felix Oehler mit einem Beitrag von 
Hermann Born. Staatliche Museen zu Berlin -
Preufiischer Kulturbesitz. Museum fur Vor- und 
Fruhgeschichte. Berlin 1993. 179 sid., 45 Abb., 
53 Taf. ISBN 3-88609-315-8. Pris DM 30.-. 

Tauschierarbeiten der Merowingerzeit. Kunst und 
Technik. Bestandkatalog Band 2. Herausge
geben von Wilfried Menghin. Redaktion 
Arnold Muhl. Staatliche Museen zu Berlin -
Preufilicher Kulturbesitz. Museum fiir Vor- und 
Fruhgeschichte. 233 sid. Berlin 1994. ISBN 
5-88609-200-3. 

I serien »Zaberns Bildbände zur Arcbäologie» 
behandas oftast övergripande ämnen avseende 
Medelhavsområdet med titlar som Etruskische 
Grabmaleri, Die römischen Katakomben, Arcbäolo
gie in Libanon, Palmyra etc. Vissa volymer ägnas 
däremot separata museisamlingar. Så har t.ex. 
de egyptiska samlingarna i Hildesheim och i 
Wien avhandlats separat liksom också antik
samlingen i Albertinum i Dresden. Det är i den 
»filen» som nu också den merovingertida forn-
sakssamlingen i Museum fiir Vor- und Fruhge
schichte i Berlin presenteras i en helt med färg
bilder rikt illustrerad volym. 

Vad som offentliggörs är emellertid i stort 
sett en torso eftersom de allra värdefullaste fö
remålen måst rubriceras som Kriegsverluste. 
Möjligheten finns dock att de en dag kan dyka 
upp igen och repatrieras eftersom mycket ty
der på att de tillsammans med »Priamos skatt» 
ingår i det krigsbyte som sedan 1945 halvoffi
ciellt förvaras i ryska museidepåer. 

Ur synpunkten forskningstillgänglighet är 
Danmark, Finland och Sverige allmäneuro
peisk! avundsvärda eftersom man i dessa län
der så länge kommit att tillämpa en supercen-
tralistisk insamlingspolitik då det gäller det na
tionella arkeologiska materialet. Detta har 

härigenom blivit lättillgängligt och är därtill re
presentativt till följd av effektivt utformade 
fornminneslagar. Annorlunda är det i stort sett 
överallt, inte minst i Tyskland där decentrali
seringen är och har varit närmast total, detta 
till följd av det sena riksenandet och därefter 
kvarlevande stark regionalism. Också i Tysk
land har dock vissa tendenser funnits till över
gr ipande insamlingsverksamhet. Exempel 
härpå utgör de år 1852 g rundade Germani
sches Nationalmuseum i Nurnberg och Rö-
misch-germanisches Zentralmuseum i Mainz. I 
Berlin framväxte efterhand ur den Hohenzol-
lernska Kunstkammer en liknande samling, das 
Museum fiir Vor- und Friihgeschichte. Under 
Friedrich Wilhelm I:s regeringsdd (1713-1740) 
började Kunstkammer att planmässigt samla in
hemska fornsaker och därmed grundades den 
samling av föremål från merovingertiden som 
nu presenteras. 

Volymen inleds med förord av museets di
rektör Wilfried Menghin som konstaterar att 
Berlinmuseet knappas har någon rival då det 
gäller att med originalföremål illustrera mero-
vingertidens materiella kultur i Frankrike, 
Tyskland, Spanien och Italien. Därpå skildrar 
Marion Bertram museisamlingens brokiga 
öden som föreföll avslutade i slutet av andra 
världskriget då Völkerkundemuseum, där Mu
seum fiir Vor und Fruhgeschichte ingick som 
en avdelning i grunden förstördes. Emellertid, 
mycket återkom sedermera från evakuering 
och annat kunde grävas fram ur ruinhögen 
och museet kunde återupprättas, nu i nya lo
kaler i Schloss Charlot tenburg. 1993 kunde 
man här nyinviga en återförenad Fruhmittel-
alter-Abteilung sedan de tidigare till Öst- re
spektive Västberlin splittrade samlingarna sam
manförts. I bokens huvudkapitd återkommer 
Menghin med en skildring av merovingerti
den, dess historia och arkeologi. Volymen av
slutas med 108 färgplanscher med kommente
rande text av Marion Bertram och Heino Neu-
mayer. Planscherna svarar mot följande 
rubriker: Schmuck des 6. Jahrhunderts , Bugel-
fibeln, Vogdfibeln, Kleinfibdn. Fibeln aus thti-
ringischen Gräbern, Tierfibeln, Ohrringe, Per-
lenketten, Armringe, Amulette, Westgotische 
Grabfunde, Gurtdschnallen des 5. und 6. Jahr-
bunderts , Taschenbiigd, Waffen des 6. Jahr-
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hunderts , Schutzwaffen, Waffen des 6. und 7. 
Jahrhunderts , Keramik, Gas, Fibeln des 7. Jahr
hunderts, Schmuck des 7. Jahrhunderts , Giir-
telgehänge, Gur tdschnal len des 6. Jahrhun
derts, Gur tdschnal len des 7. Jahrhunder t s , 
Waffen des 7. Jahrhunder t s , Reitzeug, Siid-
deutsche Funde des späten 7. Jahrhunder t s , 
Ubergang zur Karolingischen Kunst, Heidni-
sches und Christliches. Som framgår av för
teckningen är materialet mycket brokigt, härtill 
kommer att det till proveniensen härstammar 
från hela det område som berördes av mero-
vingerkulturen. 

Som bok betraktad kan volymen Merowing
erzeit jämföras med Historiska museets Klenoder. 
Till skillnad från denna är den en ren förlags-
produkt. I Sverige hade detta av ekonomiska 
skäl knappast varit möjligt. I Tyskland däremot, 
med en mycket större marknad och utan språk
barriär vid export finns uppenbarligen en god 
möjlighet för museerna att i proffsigt tryck få 
sina resonerande kataloger smakfullt tryckta. 

Viel korrekturläsningen av denna anmälan 
hade till Vitterhetsakademiens bibliotek in
kommit ytterligare två vackra och prisvärda vo
lymer, utgivna av Museum fur Vor- und Friih
geschichte och utgörande Bestandkatalog 1-2. 
Den första behandlar franska bronsåldersfynd 
i museets ägo - totalt 305 föremål; den andra 
beskriver merovingertida tauscherade järnfö
remål, toalt 176 stycken och också de huvud
sakligen med fransk proveniens. Detta arbete, 
som i sig vore väl värt en ingående recension är 
inte bara en katalog utan en i högsta grad re
sonerande sådan med flera självständiga bidrag 
och säkerligen den mest ut tömande handbok 
som för närvarande existerar i ämnet tausche-
ring. I inledningen lill Band 1 betonar musei
direktören Wilfried Menghin atl utgivandet av 
samlingskataloger och materialpublikationer 
är en fundamental uppgift för museerna. Ge
nom den tyska återföreningen har en angelä
gen sammanslagning av de berlinska museerna 
för Ur- respektive Vor- und Fruhgeschichte 
kunnat ske och en fullständig dokumentation 
och revision av dessas förenade föremålssam
lingar kunnat påbörjas. De nu utgivna voly
merna är de första i en serie i vilken närmast 
kommer atl följa dels ett band om »die Digori-

sche Formkreis. Ein Beitrag zum Problem der 
kaukasischen Mittelbronzezeit», dels ett om 
bayerska bronsålderfynd, ett om franska mero
vingertida fynd och ett om masuriska fynd från 
romersk järnålder. Dessa böcker kan rekvireras 
direkt från Staatliche Museen zu Berlin -
Preussischer Kulturbesitz, (Materialverwal-
tung), Stauffenbergstrafie 41, D-10785 Berlin. 

Jan Peder Lamm 

Der historische Horizont der Gölterbibi-Amuktte aus 
der Ubergangsepoche von der Spåtantike zum Friih-
miltelaller. Bericht uber das Colloquium vom 
28.11-1.12 1988 in der Werner-Rdmers-Stif-
tung, Bad Homburg. Herausgegeben von Karl 
Hauck. Mit 53 Tafeln und zahlreiehen Textab-
bildungen. 582 SS. Abhandlungen der Akade
mie der Wissenschaften in Göttingen Philolci-
gisch-Historische Klasse Nr. 200. Göttingen 
1992. ISBN 3-525-82587-0 Pris DM 320.-

Denna »Bericht» (i fortsättningen HHGA) är 
ett resultat av ett möte som hölls i Bad Hom
burg 1988. Förutom de inlägg som då framför
des finns också senare bidrag; de yngsta litte
raturhänvisningarna når fram till och med 
1990. Mötet hölls som ett led i utgivningen av 
»Ikonographischer Katalog der Goldbraktea
ten» under ledning av Karl Hauck. Verket utges 
i serien Munstersche Mittdalterschriften och 
har hittills utkommit i 7 band. 

HHGA är en tjock bok om 582 sidor, i vil
ken ryms ett 20-tal artiklar av 19 författare. Alla 
artiklar utom en är skrivna på tyska. Här belyses 
aktuell forskning som på ett eller annat sätt be
lyser olika fenomen med anknytning till det 
folkvandringstida samhälle inom vilket »guld-
amuletterna» fungerade. Det handlar om ar
beten med arkeologisk, religionshistorisk, 
språkhistorisk, historisk inriktning. Inläggen 
koncentrerar sig främst kring guldbrakteater 
och guldgubbar, deras förekomst, motivens 
senantika förebilder och den motiwärld de re
presenterar. Siktet är inställt på att knyta dessa 
föremålstyper till religiöst ocb politiskt ledande 
grupper i samhället. En stor del av diskussio
nen kretsar kring de danska fynden vid Gudme 
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och Lundeborg på Fyn och det stora guld-
gubbefyndet från Sorte Muld på Bornholm. 

De två inledande artiklarna behandlar de re
ligionshistoriska (Burkhard Gladigow, Tu
bingen) och filologiska aspekterna kring bä
randet av amuletter. I det senare fallet är det 
Klaus Duwel från Göttingen som belyser före
komsten av runinskrifter och kapitalis-imita-
tioner på brakteater. Att det är ett språkhisto
riskt viktigt material är naturligt med tanke på 
att hälften av alla runinskrifter från folkvand
ringstid finns just på brakteater. Trots svårig
he terna att tyda inskrifterna kan man inte 
bortse från att runorna eller kapitalis-imitatio-
ne rna har haft en mening. Närmare 25% av 
samtliga brakteater är försedda med någon 
form av skrivtecken och att tecknen liksom 
brakteaten haft en beskyddande funktion är 
inte att betvivla. Föreställningen om att skrif
ten och skrivkonsten har ett gudomligt ur
sprung förekommer i de flesta »skrivande» kul
turer, föreställningar som också kommer till ut
tryck på runstenar och i äldre nordisk litteratur 
som Hävamål. Enligt nordisk mytologi för
medlade gudarna runkonsten till de ledande i 
samhället. Den krets som behärskat det skrivna 
ordet har varit begränsad till en liten grupp be
stående av personer med religiös funktion som 
präster och schamaner men också individer ur 
de övre samhällsskikten. Det är ur denna syn
vinkel som brakteaten, med gudabilder och gu
dabenådade tecken, skall ses, en gyllene sym
bol för makt; en makt som legitimeras genom 
att den utgår från gudarna. 

Från de språk- och religionshistoriska 
aspekterna går vi nu över till de mer arkeolo
giska. De representativitetsproblem som finns 
vid användandet av spridningskartor över guld
brakteater varnar J0rgen Christoffersen (Kul
turhistoriskt Centralregister, Nationalmuseet, 
Köpenhamn) för. Detta belyses med hjälp av 
det relativt nyinrättade och datorstödda 
fyndregistret där brakteatfyndens spridning 
jämförs med andra järnåldersfynd på Själland. 
Just den danska spridningsbilden av metallfö
remål från järnålder har förändrats under se
nare år. I Danmark har man, till skillnad från i 
grannländerna , god hjälp av duktiga använ
dare av metalldetektorer. En ansenlig mängd 
nya fynd har bidragit till en utökad kunskap 

om bebyggelsen från yngre järnålder och äldre-
medeltid. Detektorfynden domineras av ädel-
metallföremålen. I detta sammanhang skall 
Mörten Axboes bidrag om en under 1990 fun
nen folkvandringstida brakteatmatris (D-typ) 
ses. Matrisen är den första i sitt slag och på
träffades med metalldetektor på norra Jylland. 
Fyndplatsen ligger vid Älborg och på platsen 
har tidigare en rad metallfynd gjorts som date
rats till äldre romersk järnålder, vendel- och vi
kingatid samt medeltid. Området uppvisar vissa 
likheter med platser som Stentinget, Bejsebak-
ken och Neble på Själland. 

Mörten Axboes andra bidrag i HHGA bär ti
teln »Skizze der Forschungsgeschichte zur 
Chronologie der Goldbrakteaten». Guldbrak
teaternas kronologi behandlades redan av C.J. 
Thomsen i det klassiska verket »Ledetraad» 
från 1836. Efter Thomsen var det främst Oscar 
Montelius och Bernhard Sahlin som förde 
forskningen vidare. Den förre gav huvudty
perna deras bokstavsbeteckningar (A-F) vilka 
ännu idag används. Guldbrakteaterna är en av 
de vanligare smycketyperna som kan knytas till 
en och samma period. Ungefär 900 stycken är 
kända, spridda över ett stort område. De är i 
regel mycket välbevarade och uppvisar en de
taljerad bildvärld. Trots alla dessa fördelar 
finns uppenbara dateringsproblem. De utgörs 
nästan alltid av lösfynd, en och en. Gravfynden 
uppgår bara till ett 30-tal (41 brakteater) och är 
i de flesta fall gjorda på 1800-talet. Det innebär 
att uppgifterna om fyndomständigheterna är 
dåligt kända. I de fall brakteaterna ingår i fynd-
kombinationer är det i depäfynd med ytterst 
begränsat urval typer. Sammantaget ser brak
teaternas fyndsitualion så ut att de inte låter sig 
dateras med hjälp av andra föremål. Man måste 
söka en »inre» kronologi i guldbrakteaterna 
själva. Denna kronologi tar sin början i medalj
imitationerna. De äldsta innehåller motiv som 
går tillbaks på romerska förebilder med ele
ment som mantlar och diadem men där så 
småningom inhemska, germanska motiv som 
fågelhuvuden, svastikoroch runor tillkommer. 
Den på brakteaterna själva byggda kronologin 
har lidit av att den bestått av alltför dåligt defi
nierade grupper (M. Mackeprang, De nordiske 
guldbrakteater, 1952). Bristen på definitioner kri
tiserades i Malmers Metodproblem från 1963. Ax-
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boe framför att man mot det malmerska kro
nologiska indelningssystemet tappar bort möj
ligheten att finna brakteatens tillverkare eller 
den person som en gång bar den, i ett histo
riskt givet sammanhang. Bekymren med att 
med andra föremål datera brakteaterna har re
dan nämnts. Här har anknytningen till solidi-
fynden varit central liksom stilistiska jämförel
ser med de daterade relief-fibulorna av Gum-
mersmarktyp. 

En särskild del av brakteaternas motiwärld 
har Charlotte Behr belyst i sin uppsats »Bdzei-
chen auf formularverwandten Brakteaten, ex
emplarisch erörtert». Brakteatforskningen har 
dels arbetat med huvudmotiven i form av män-
nisko- och djurliknande avbilder, dels kring 
dessa förekommande bifigurer i form av skriv
tecken och andra tecken. De senare har i litte
raturen betecknats vara bifigurer, symboler, he
liga tecken eller ornament och förekommer på 
mer än hälften av alla brakteater. Charlotte 
Behrs intresse inriktar sig på bifigurernas funk
tion, mening och ursprung. Detta prövas på 
olika nära besläktade brakteatgrupper (for-
mularverwandte Brakteaten) dvs. brakteat
grupper som bör ha tillhört samma hantverks
tradition. Analysen tar fasta på vilka formvari
anter av bifigurer som förekommer på vilken 
brakteattyp och inom vilken del av bildfältet. 
Till detta fogas också i vilka kombinationer som 
bifigurerna förekommer med hänsyn till geo
grafisk förekomst. Analysen resulterar i en lång 
rad iakttagelser som bara exemplifieras här. Ett 
mer generellt drag är att brakteaternas detalj
rikedom är större i de fyndtäta områdena i Syd
skandinavien. Inskrifter koncentreras också till 
detta område. Fågelmotivet förekommer van
ligast i Västergötland och i angränsade land
skap. Det finns en tendens att de förmodat äld
sta brakteaterna uppvisar färre och simplare bi
figurer än de något yngre B- och Gamulet terna 
som å sin sida uppvisar de flesta mest differen
tierade figurerna. 

De folkvandringstida skriftliga källorna samt 
det aktuella forskningsläget presenteras av Er
ich Hoffmans i »Der heutige Stånd der Erfor
schung der Geschichte Skandinaviens in der 
Völkerwanderungszeit im Rahmen der mittel
alterlichen Geschichtsforschung». Hoffman 
understryker svårigheterna med att tolka de 

fragmentariska upplysningar som förmedlas av 
senantika författare utifrån en romersk-grekisk-
frankisk kulturell horisont. De om möjligt 
ännu mer kortfattade och svårtydbara skandi
naviska runinskrifterna gör inte uppgiften 
märkbart lättare, inte heller de från folkvand
ringstid traderade sångerna och sagotexterna. 
Huvuddelen av forskarmödan har lagts på frå
gan om riksenande: när uppstår de tre nor
diska rikena? En förskjutning har skett från att 
ägna sig åt frågan när statsbildning sker till att 
istället försöka finna svar på varför den sker. 
Hoffman pekar på den vanligt förekommande 
åsikten att maktutövningen förutsätter kontroll 
över handelsvägar, både på land och till sjöss. 
De äldsta politiska bildningarna var inte särskilt 
stabila. Det är först med kristnandet och upp
komsten av en rikskyrka med kunglig anknyt
ning som man kan tala om nordiska riksbild
ningar. 

De folkvandringstida gulddepåernas bety
delse i aktuell kronologidebatt samt depåer
nas bakomliggande sociala struktur behandlas 
av Ulla Lund Hansen (Die Hortproblematik 
im Licht der neueren Diskussion zur Chrono
logie und zur Deutung der Goldschätze in der 
Völkerwanderungszei t) . För att kunna tolka 
depåerna krävs enligt Lund Hansen kunskap 
om depåernas nedläggningstid. Mot bakgrund 
av egna och andras arbeten sätter hon en 
främre gräns för folkvandringstid till senast ca 
520-530. Vad beträffar depåernas samhälleliga 
bakgrund menar Lund Hansen att bakom de 
större folkvandringstida depåerna står de le
dande g ruppe rna i samhället. Till dessa hör 
silver- och guldmyntdepåer. Intressant är också 
den förändring som sker över tiden i Danmark 
vad beträffar deponeringen av guldmynt. Före 
år 395 dominerar gu lddepåerna på Fyn 
medan Bornholm tar över denna roll efter 
detta årtal. 

Guldgubbarna utgör j ämte guldbraktea
terna de viktigaste bildmotiven från »german
tid». Detta understryks genom Sorte Muld-tyn-
det från Bornholm som i HHGA presenteras 
av Margrethe Watt. Efter en kort genomgång av 
tyndkontexten ägnas en stor del av texten åt en 
presentation av de olika präglingstyperna. 
Bland de 2 300 guldgubbarna dominerar en
kelgubbar med mansfigurer. Ett litet inslag ut-
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görs av kvinno- och djuravbildningar. Den fort
satta uppdelningen av guldgubbarna baseras 
på i huvudsak fyra element: 1) hållning (stå
ende, i rörelse, gestikulerande), 2) klädedräkt, 
3) attribut (smycken, stav, vapen, bägare) och 
4) inramning (med eller utan portal, portal 
med olika utformning) . Utifrån dessa egen
skaper delar Margrethe Watt in materialet i två 
grupper där den ena kan uppfattas som den 
gudomliga furstemakten, där gudomlighet och 
makt sammansmälts i ett och samma väsen. 
Här finns båda könen representerade. »Dan
sad-gruppen skall ses som uttryck för rena 
kulthandlingar och Watt knyter samman dessa 
figurer med motsvarande »vapendansare» på 
Torslundaplåtarna. Endast 1% av guldgub
barna utgörs av djurmotiv. Margrethe Watt 
konstaterar vidare att ingen stämpelidentitet 
konstaterats med andra skandinaviska fynd. 
Störst likhet har Sorte Muld-gubbarna med 
Eketorpsgubbarna från Öland. Av olika skäl 
drar Watt slutsatsen att guldgubbar generellt 
framställs lokalt och mycket sällan transporte
ras vidare från tillverkningsplatsen. Guldgub
barnas generella datering till per ioden folk-
vandringstid-vikingatid bygger på jämförelser 
med guldbrakteater, föremålens anknytning till 
solidi, likhet med kvinnoavbildningar på bild
stenar samt innehållet i kvinnogravar. Flertalet 
menar man härrör från 500-600-talet vilket, 
enligt Margrethe Watt, även gäller för Sorte 
Muld-gubbarna. På flera guldgubbar kan attri
but urskiljas som hör just till dessa perioder. 
(Det för inte länge sedan gjorda fyndet av en 
guldgubbe-depå i Halland tyder på att guld
gubbar deponeras ett gott stycke in i 700-talet. 
I detta fall grundar sig dateringen på att guld
gubbarna påträffats i ett stolphål hörande till 
ett hus där en takbärande stolpe har en preli
minär dendrokronologisk datering till cirka år 
710. Se Fornvännen denna årgång, s. 30f.) Guld
gubbarna finns bara i Skandinavien och ligger 
i regel på boplatser belägna i kustnära områ
den. (Nyligen gjordes dock ett tynd i trakten 
av Lillehammer som visar att fyndtypen även 
förekommer i inlandet.) Guldgubbefyndplat-
serna utgörs i regel av boplatser med en sär
skild lokalisering och funktion. Känneteck
nande är också förekomsten av rika fynd på 
dessa boplatser. Även en märkvärdig anknyt

ning till betydligt yngre, (kristna) sakrala plat
ser har noterats. Margrethe Watt vill gärna se 
guldgubbarna som en sorts offergåvor, som del 
av en kulthandling, där kulten bedrivits inom 
regionala maktcentra. 

I nästa block presenteras i tre olika artiklar 
de sakrala or tnamnen i Danmark, Sverige och 
Norge (John Kousgård S0rensen, Thorsten An
dersson, J0rn Sandnes). Mycket förenklat kan 
de sakrala or tnamnen delas in i en rad huvud
typer. En beskriver kultplatser (t.ex. vi, harg, 
sal, hilk, hov och sat), en annan föremålet för 
kulten (t.ex. gudh. Oden, Tyr, Tor, Frö, dis). An
dra ortnamnselement med anknytning till reli
giösa platser är gude, hellig, lut, lev, åker. 

Ett helt avsnitt i HHGA ägnas åt det omfat
tande och på ädelmetaller och importföremål 
rika Gudme-Lundeborgområdet på Fyn. Fyra 
olika bidrag behandlar området utifrån skilda 
utgångspunkter. I en artikel granskas Fyn ut
förligt främst utifrån naturgeografisk synvinkel 
av Wolfgangjäger som även värderat förutsätt
ningar för skeppsfart, bebyggelse och markan
vändning. Henrik Thrane tar vid och presen
terar fyndområdet och de många och rika 
grav-, skatt- och boplatsfynden som gjorts här. 
Området är det guldrikaste i Danmark. Här 
finns det största undersökta gravfältet (Mölle-
gårdsmarken) m.m. De äldsta spåren av en 
stormannaklass finns från yngre förromersk 
järnålder (Langa). En betydande del av de rika 
fynden hör till yngre romersk jä rnå lder och 
folkvandringstid. Gudmeområde t uppfattas 
som cent rum för ett sakralt g rundat kunga
döme. Efter publiceringen av HHGA har också 
osedvanligt stora byggnader från yngre romar
tid-folkvandringstid påträffats i Gudme, som 
möjligen kan tolkas som sätet för en tidig 
kungamakt. Intill Gudme har Claus Madsen 
undersökt ett område där det funnits en tradi
tion om en hednisk helgedom. Rekognosce
ringar samt en provgrävning visade att det 
fanns bebyggelse från folkvandringstid samt 
från tiden cirka 900-1100. De maritima aspek
terna på yngre järnålderns och det medeltida 
samhället presenteras av Ole Crumlin-Peder
sen. Han pekar bl.a. på hur den förromerska 
kustorienterade bebyggelsen överges under ro
merskjärnålder då inlandsbosättningarna do
minerar. Det förefaller som om de maritima re-
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surserna utnyttjas med basen i de agrara bo
sättningarna. Andra material som sätts i sam
band med en maritimt inriktad verksamhet är 
pålspärrar, mossoffer, båthus, hövdingadömen, 
import, kult m.m. Ett avsnitt behandlar båtar i 
kulten och deras mening som religiös symbol. 
Crumlin-Pedersen påpekar slutligen att kust
näringar inte kan studeras skilt från andra sam-
hällsyttringar. 

Kopplingen mellan den världsliga härskaren 
och gudomlighet är ett centralt element i dis
kussionen kring olika härskarsymboler under 
yngre järnålder. Hit räknas guldbrakteaterna 
och därför ägnas ett av huvudavsnitten i HHGA 
åt inlägg kring tecknen på schamanism i den 
germanska religionen. Edgar C. Polomé (Aus
tin) påpekar att även om vissa schamanistiska 
drag kan konstateras i yngre källor hos den 
komplexa Oden-gestalten, finns inga bevis för 
att de verkligen varit levande under den hed
niska tiden. Ett grundläggande, antropologiskt 
perspektiv lägger Christian Scharfetter (Zii
rich) på schamanen som medlare mellan var
dagstillvaron och andevärlden. Schamanismen 
består av en rad olika element som kan dyka 
upp i skiftande kulturella och religiösa sam
manhang. Enstaka element skall dock inte 
övertolkas som att schamanismen varit en le
vande del av religionen. 

I ett bidrag med titeln »Fruhmittelalterliche 
Bildiiberlieferung und der organisierte Kult» 
rör sig Karl Hauck (med ett bidrag av Per O. 
Thomsen om Lundeborg) kring frågor rö
rande det under yngre järnålder religionsgeo-
grafiskt tudelade Europa och försöker att med 
folkvandringstida religiösa bildmotiv finna spår 
av en svunnen tankevärld. En ledande roll i tex
ten tar fynden från Gudme och Lundeborg 
samt Sorte Muld. Sakrala or tnamn, ädelmetall-
depåer samt särskilda fyndtyper som framför 
allt brakteater och guldgubbar står i centrum 
jämte den nordiska mytologin, den antika gu
davärlden jämte avbildningar av desamma. 
Hauck påpekar att de nya fynden tillfört en stor 
mängd nya bildmotiv. Motiven på brakteater 
och guldgubbar kan inte uttolkas utan att dra 
in historiska källor och ortnamn i diskussionen. 
Hauck påpekar vidare att det i omgivningarna 
till många guldgubbefynd även påträffats guld
brakteater. 

Forskningen kring platser och områden för po
litiska och religiösa centrala funktioner har 
starkt påverkats av de senaste 10 årens fynd. I 
detta band kretsar i första hand intresset kring 
tolkningen av bildmotiven på brakteaterna och 
guldgubbarna, i synnerhet med utgångspunkt 
från fynden från Gudme-Lundeborgkomplexet 
och Sorte Muld. Sedan HHGA gavs ut har yt
terligare en rad fynd tillkommit som också kan 
komma att kunna bidra till förståelsen för fram
växten av regionala maktcentra. Parentetiskt 
kan nämnas att det i hög grad är amatörarkeo
loger som genom träget fältarbete stått för den 
betydande materialtillväxten. 

Bakom de flesta arkeologiska bidragen i 
HHGA ligger en omfattande forskning och 
kunskap som varit inriktad på föremålen. Fynd
sammanhangen har inte givits samma upp
märksamhet i det aktuella arbetet. Ett av skälen 
är att yngre järnålderns bebyggelse fortfarande 
är ganska dåligt känd. I en nära framtid kan
ske ett större intresse för föremålens kontext 
poängteras genom publiceringen av de »nya» 
fyndorterna. För undertecknad var även sam
manfattningen av forskningen kring de sakrala 
o r tnamnen i Skandinavien av stort intresse. 
Dessa kapitel jämte de religionsvetenskapliga 
och filologiska avsnitten, liksom bidraget som 
rör de historiska källorna, ger en koncentrerad 
inblick i några av de problem och frågor som är 
högst relevanta för tolkningen av de aktuella 
fynden och deras kontexter. Många artiklar är 
därför, genom att de sammanfattar forsknings
läget, en god orientering om detta och en ut
gångspunkt för fortsatt läsning. Talrika littera
turhänvisningar hjälper den intresserade vi
dare för fortsatt litteratursökning. 

Lars Lundqvist 
Göteborgs Universitet, Institutionen för arkeologi, 

Box 2133, 403 13 Göteborg, 
e-post: lars.lundqvist@archaeology.gu.se 
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I avslutningen av Michael Shanks och Chris
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ology har författarna några visioner över arkeo
logien inför 1990-talet. Den ena gäller efterlys-
ning av en fenomenologi för den arkeologiska 
kunskapsuppbyggnaden, en undersökning av 
»the character of experiences». 1994 tycks 
Tilley ha förverkligat den visionen i sin nya bok 
om arkeologiens fenomenologi. Han är inte 
ensam om detta anslag: fenomenologiens mera 
kända företrädare, Heidegger och Sartre, har 
blivit vanliga i humanisternas källförteckningar 
under 90-talet, och i Sverige ägnar tidskriften 
Ord & Bild hösten 1995 ett t emanummer åt 
Heidegger. Tilleys efterlysning av fenomeno
logi för några år sedan var ett förebud om nästa 
humanistiska forskningstrend. 

Christoffer Tilley är en framträdande stilist 
med förmåga till underhållande effekter i pro
vocerande teser. Trots dessa talanger hör hans 
teoretiska studier inte hemma bland de lätt
samma essayerna. Tilley arbetar med många 
ord och hans dragning mot höga abstraktions
nivåer gör att han knappast väcker förvåning 
genom att ansluta sig till återuppplivandet av 
fenomenologien, som hör till det senaste år
hundradets mera svårtillgängliga tankebyggen. 
Flera av dess skönlitterära utövare - såsom Sar
tre och de Beauvoir - hör ju till de stora 1900-
talsförfattarna, medan å andra sidan t.ex. Sar-
tres filosofiska huvudverk UEtre et le Néant har 
en oerhört svår teknik och helt speciell termi
nologi, som är obegriplig utan avancerad läs
anvisning. Och om Sartre kan vara svårläst, är 
knappast hans lärare Heidegger lättare. Och 
det kan i det sammanhanget vara skäl att på
tala, att sociologer och filosofer av facket såsom 
Dag Österberg finner Sartres och Heideggers 
terminologi och formuleringskonst tekniskt 
svår och att von Wright finner den »förfärlig», 
medan däremot moderna arkeologer med fe
nomenologisk inriktning betecknar Heideg
gers huvudverk Sein und Zeil som en skönhets
upplevelse. 

Men trots fenomenologiens tekniska be
svärligheter är de historiska ämnenas utveck
ling åt det hållet en logisk och konsekvent följd 
av 80-talets öppning mot subjektiva tolkningar. 
Och det är möjligt att 1990-talets fenomeno
logi kommer att föra det arkeologiska ämnet 
längre än vad det sena 80-talets hermeneutik 
förmådde göra. Under alla omständigheter 

kommer Tilleys nya bok att påverka de kom
mande årens arkeologi. 

Fenomenologi brukar i sin existensialistiska 
tillämpning bland annat framställas som en 
lära om vad varande, existens och medvetande 
innebär. Den skiljer mellan två sorters existens: 
den ena som gäller tingen, såsom stolar, bord 
eller matematiska tal. Dessa företeelser existe
rar i sig själva, de bara är. Det andra slaget av 
existens gäller det mänskliga medvetandet: det 
är ingenting i sig självt, det existerar bara i den 
mån det är riktat mot något annat. Medvetan
det är vad det inte är och är inte vad det är, för 
att använda Sartres terminologi. Och ur detta 
subjektcentrerade perspektiv på det mänskliga 
medvetandet är tron på objektiva, generella 
sanningar absurd. Och det är också ur det per
spektivet som 1990-talets arkeologi har konse
kvent utveckling, när man övergått från kon
textuell tolkning och hermeneut ik till en ny 
form av fenomenologi. Och går man ytterli
gare några år bakåt i tiden, så är fenomenolo
gisk arkeologi i vårt land ett fullföljande av den 
debatt om teori och data och om objektivite
tens möjlighet, som inleddes i Fornvännen för 
snart femton år sedan. Skillnaden är möjligen, 
att man den gången inte talade i termer av on-
tologi, om varandet som tekniskt filosofisk 
term. 

Tilleys bok är uppdelad i två delar, varav den 
första i sin tur har två separata delar. Det är där
för lättast att beskriva bokens disposition med 
att den egentligen har tre delar: 
- en allmän teotetisk del, med hans redovis

ning av det fenomenologiska perspektivet; 
- en andra del med redovisning av landskaps

begrepp och topografiska uppfattningar i 
lågtekniska samhällen så som det framgår i 
den etnografiska litteraturen; 

- en tredje del, där Tilley på empirisk grund 
undersöker relat ionerna mellan människa 
och landskap i långtidsperspektiv för några 
olika landområden i södra England. 

Tilleys primära frågeställning gäller varför vissa 
platser och områden valdes ut under stenål
dern för bebyggelse och för monument , 
medan andra förbigicks. Tilley kritiserar de 
gängse s tandardmetoderna för sådana analy
ser. Jag uppfattar att hans kritik avser de sys-
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temteoretiska analyserna av relationerna mel
lan ekologi, demografi, teknik och social or-
gansiation. En huvudfråga i den här kritiken 
förefaller vara de senaste decenniernas geo
grafiska och historisk-arkeologiska forskning 
kring rumsliga begrepp, alltså det engelska ut
trycket space. Tilley menar att man har lagt en 
västerländsk logik på det förflutna, och i en för 
honom typisk dialektiskt uppställd tabell visar 
han hur forskarnas abstrakta rumsbeskrivning 
skiljer sig från människans sinnliga uppfatt
ning, som utgår från sociala relationer och 
minnen. Forskarna har behandlat de rumsliga 
begreppen som ytor, volymer eller behållare. 
Frågan hur den förhistoriska människan upp
fattade sitt landskap har betraktats som förlorad 
eller irrelevant. 

Tilley talar om arkeologi och geografi, men 
hans kritik mot den empiriska forskningen 
skulle också kunna uppfattas som om den vore 
riktad mot efterkrigstidens analytiska filosofi 
och inte minst mot de ledande svenska filoso
fer, som med den logiska positivismen och 
Cambridgeskolan som förebild på sin tid tog 
avstånd från fenomenologien och från den 
forskningsinriktning, som fick Sartre som sin 
mest kända litterära företrädare. Jag tror att det 
är så Tilley menar, även om han inte har just de 
uttryckssätten. Och skälet till att jag gissar mig 
fram i det här avseendet är att Tilley är vag i sin 
formella redovisning av begreppet fenomeno
logi. Det är titeln på hela boken, och det ingår 
i rubriken på hans inledande teoretiska avsnitt. 
Men sedan blir det inte så mycket mera. Av den 
drygt 200-sidiga avhandlingen är bara fyra si
dor särskilt ägnade åt hans egen uppfattning 
och definition av fenomenologi. Den ena av 
dessa sidor är citat av Heidegger och Merleau-
Ponty, som blir en inramning till Tilleys tes, att 
alla rumsbegrepp är produkter av av det 
mänskliga medvetandets varseblivning av plat
ser, som i de sociala relationerna tillsammans 
kan upplevas och beskrivas som områden. Av 
Tilleys analyser och sammanfattningar framgår 
sedan ett slags allmän anslutning till fenome
nologiens subjektteoretiska utgångspunkter, 
men det innebär knappast någon kritisk ana
lys eller idéhistorisk redovisning av fenomeno
logien, och i hans egen text förekommer be
greppet förvånansvärt sporadisk och är egent

ligen reducerat till att vara anslående rubrik. 
Den andra delen i Tilleys bok är ett försök 

till tvärkultureli analys av lågtekniska samhäl
len, som dokumenterats i modern tid. Han har 
ju många föregångare under senare år i den ty
pen av analys. Men till skillnad från dem har 
Tilley inte gjort egna forskningsresor. Han an
vänder i stället den etnografiska litteraturen, 
vilket innebär besvärliga urvalsfrågor, dels ge
nom att den antropologiska litteraturen är oö-
verblickbar i sin omfattning, och dels genom 
att det är svårt att finna de uppgifter han söker, 
alltså studier om människors landskapsupp
fattning. Tilley anser att det beror på att be
greppet »landskap» faller mellan flera stolar i 
den antropologiska litteraturen, det har varit 
ett illa definierat begrepp någonstans mellan 
ekologi och ideologi. 

Mot denna bakgrund avstår alltså Tilley från 
ambitionen att penetrera den tillgängliga litte
raturen i ämnet . Han koncentrerar sig på 
några exempel från vitt skilda miljöer och kul
turer, Australien och Alaska för jägar-fiskar-
samhällen och New Mexico och Melanesien för 
lågtekniska jo rdbrukare . Varför han valt just 
dessa exempel framgår inte klart. Han anger 
att de är olika från naturgeografisk synpunkt, 
men att hans egen analys visar, att innevånar
nas existentiella relation till landskapet ändå är 
anmärkningsvärt likartad. 

Tilley koncentrerar sin framställning på den 
starka integrationen mellan människa och 
landskap enligt de antropologiska beläggen. 
Den djupa, personliga kunskapen om land
skapet är nödvändig för överlevnad i ett jägar-
fiskarsamhälle, och den kunskapen har en 
grund i myterna om spåren efter förfäderna. I 
Tilleys framställning rör sig de lågtekniska 
människorna i ett landskap, som är så fullstän
digt besjälat och förandligat, att han själv anger 
det som irrelevant att beskriva någon ekono
misk bas i förhållande till landskapsutnyttjan
det. Landskapets betydelse för innevånarna 
kan inte avläsas i ekologiska karakteristika el
ler relateras till näringsfång och försörjning. 
Ord och uttryck såsom »jägare-fiskare» och 
»bönder» förvirrar snarare än de klargör för
hållandet mellan landskap och människa. 
Landskapet blir i stället ett medium, en kollek
tiv resurs, där individens subjektiva jag-känsla 
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är länkad till medvetandet om förfädernas ma
teriella lämningar. 

Både i det inledande teoretiska kapitlet och 
i tillämpningen på antropologisk litteratur ta
lar Tilley i dessa sammanhang i ordrika liknel
ser. Han menar att den lågtekniska landskaps-
nyttjaren rör sig genom landskapet på ett sätt 
som kan jämföras med att det mänskliga talet 
är ett sätt att nyttja språket. Att vandra genom 
landskapet är ett rumsligt sätt att hantera plat
ser, liksom talet är ett akustiskt sätt att hantera 
språket. Och landskapets relation till myterna 
lyder samma logik som språkliga allegorier och 
metaforer. 

Tilley är ju själv en skicklig stilist och bru
kare av språket. Men i liknelserna mellan land
skap och språk övergår hans analogier till en 
abstraktionsnivå, som förutsätter tillgång till en 
grammatik i klassiska språk. Han jämför det 
förhistoriska landskapsnyttjandet med de sats
förkortningar och syntaktiska finesser som på 
grekiska kallas asyndeton, synekhdokhe osv. 
Men även om man har kunskaper i klassiska 
språk, gör inte just den saken, att man utan vi
dare kan följa Tilleys liknelser, vilket han själv 
kanske inte heller har avsett. Tilley säger själv 
att han finner att dessa språkliga liknelser fun
gerar bra i analysen, och han närmar sig ju där
vid den klassiska strukturalismens relation till 
lingvistik, så som den tillämpats inom arkeo
logi under de senaste åren. Och den som med 
hjälp av lexikon och grammatik kan sätta sig in 
i Tilleys terminologi, håller kanske med om att 
hans liknelser är välfunna och relevanta. Lik
väl tycker jag att Tilley i den här framställ
ningen väljer det svåra framför det enkla. 

Tilleys huvudfråga för undersökningen -
varför vissa typer av landskap har nyttjats under 
senmesolitikum och neolitikum - får några 
olika typer av svar vid hans undersökning av 
södra England. Det första svaret handlar om 
kronologi. Tilley betonar att megalitbyggandet 
inte innebär en nyetablering på en plats. Mega
li tmonumenten i dessa områden sammanfaller 
till stor del med mesolitiska boplatsfynd och in
nebär alltså en kontinuitet, och definitivt inte 
något avbrott i nyttjandet av landskapet. 

En annan av hans slutsatser är att flera av 
hans undersökningsområden saknar förutsätt
ningar för agrartekniskt produktionsöverskott. 

Han varnar därför för sammankopplingen av 
megalitgravar med jordbrukstekniska landvin
ningar. Den viktiga förändringen under neoli
tikum är alltså inte ekonomisk utan ideologisk, 
och den handlar om olika människogruppers 
förhållningssätt till landskapet. 

Tilley gör i det sammanhanget upp med den 
förra arkeologigenerationens teser om de för
historiska gravmonumentens funktion som re
virmarkeringar i anslutning till ekonomiska in
tressegränser i de västeuropeiska kustområ
dena. De megalitgravar han har undersökt 
ligger visserligen ganska nära kusterna, men 
inte med visuell kontakt med strandlinjerna 
och heller inte på platser med inbördes sikt-
barhet. Tvärtom konstaterar han att de snarast 
ligger dolda för själva kustlinjen, och att frågan 
om visuell kontakt i stället har att göra med det 
omgivande landskapet. Det är bergstoppar, 
vattenfall och floder, som har bestämt lokalise
ringen av monumenten . Deras funktion som 
gravar är heller inte det väsentliga. Det viktiga 
är i stället att man under neolitikum förstärkt 
ett mesolitiskt medvetande om vissa platser, att 
monumenten fäste uppmärksamheten vid de 
platser, som redan tidigare haft en symbolisk 
innebörd genom att de haft ett namn, som har 
markerat mötesplatser eller stigar genom land
skapet. 

I undersökningen av engelska landskap äg
nar Tilley ett särskilt kapitel åt Cranborne 
Chase med Dorset Cursus och komplexet med 
centralplatsanläggningar vid Hambledon Hill. 
Det föreligger en omfattande diskussion om 
kontinuitet eller diskontinuitet mellan de me
solitiska boplatserna och de neolitiska monu
menten i området. I Bradleys och Barrets re
dovisningar av Cranborne Chase hävdar man 
ett tusenårigt avbrott i bebyggelsen under över
gången mellan dessa skeden. Tilley hävdar 
tvärtom, att u tbredningen och sammansätt
ningen av flintorna i området tyder på konti
nuitet, både i bosättning och ekonomi, med en 
gradvis komplettering av jakten och fisket med 
boskap. 

I de sammanfattande slutsatserna konstate
rar Tilley, att det finns mesolitiska traditioner 
bakom de neolitiska monumenten , en andlig 
relation till förfäder och landskap. Det nya un
der neolitikum är påverkan på landskapet, 
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bland annat genom monumenten, som har för
stärkt och bevarat den rituella och mytologiska 
betydelsen hos vissa platser. Monumenten har 
därför verkat konserverande på människans 
perspektiv på landskapet. Det nya är att man 
etablerar kontroll över det topografiska per
spektivet och därigenom över individens möj
lighet att tolka världen. Neolitikum innebar en 
ny maktrelation, som gjorde skillnad mellan 
dem som kunde deschiffrera landskapet och 
dem som inte kunde det. 

Tilley vill också i sin sammanfattning klar
göra uttrycket »domesticated», som vanligen 
förekommer i neolitiska studier. I de områden 
han undersökt har odlingen haft begränsad be
tydelse. Det nya är i stället boskapen, som av 
allt att döma hade symbolisk-andlig betydelse. 
Slaktdjurens rituella betydelse framgår i cen
tralplatsernas osteologiska material. Produk
tion av mat för rituella ändamål har fått ökad 
status i relation till jakt och fiske. Och därmed 
har de gamla stigarna genom landskapet fått 
en ny betydelse genom att de användes för att 
valla boskap till rituella slaktplatser. Genom att 
begränsa tillträdet till alla de här kunskaperna 
har man etablerat och utövat social kontroll. 

Ett av de omedelbara intrycken av den här 
boken är att Tilley vill göra något helt nytt, att 
han vill lancera en ny inriktning för arkeolo
gien. Och det är inte svårt att dra den slutsat
sen, eftersom han själv säger att ingen har gjort 
någon fenomenologisk arkeologistudie av det 
här slaget tidigare. Likväl saknas det ju inte pa
ralleller till den här framställningen, som bland 
annat har likheter med Bradleys Altering the 
Earth. Att just det verket av Bradley inte ingår i 
Tilleys källförteckning kan bero på att förfat
tarna arbetat parallellt: deras böcker har ju 
kommit ut 1993 respektive 1994. Likheterna 
mellan Bradley och Tilley gäller bland annat 
teserna om att de neolitiska monumen ten i 
första hand avspeglar en ändrad mentalitet, att 
de inte är primärt avhängiga av nya agrara pro
duktionsformer utan i stället uppträder på plat
ser med kontinuerlig bosättning och - framför 
a l l t - kontinuerlig ekonomi från mesolitisk tid. 

När det gäller fenomenologisk metodik i ar
keologi finns paralleller även i Sverige, såsom 
Leif Grens analys av monumenten , Petrified 
Tears från 1994. Den är värd att påtala i detta 

sammanhang av flera skäl. Gren förefaller lik
som Tilley att utgå från ett fenomenologiskt 
perspektiv, även om Gren har Sartre som hu
vudkälla, medan Tilley anför Heidegger och 
Merleau-Ponty. Likväl är det stora skillnader i 
Grens och Tilleys tolkningar, och framför allt i 
slutsatserna om innebörden i monumentens 
signaler mot omvärlden. Det som Gren ser som 
signaler mot andra, f rämmande grupper, är 
hos Tilley signaler inom den egna gruppen , 
och där Gren talar om extern aggression talar 
Tilley om intern social kontroll genom ute
stängning av kunskaper. Jag nämner detta som 
exempel på att fenomenologien - om den nu 
skall tillämpas på ett förhistoriskt material -
inte kommer att innebära ett enda betraktelse
sätt. Den kan i stället ge olika resultat beroende 
på den enskilde forskarens val av subjektiv ut
gångspunkt. 

I ambitionen att etablera en ny forsknings
inriktning har Tilley andra utgångspunkter än 
den postprocessuella och kontextudla arkeo
logien. Han skiljer sig i frågeställningar och ter
minologi från den generation, som tillämpat 
Hodders teser om individens manipulerande 
av den materiella kulturen. Inte minst är det 
påtagligt att de tre sista orden i den föregående 
meningen - den materiella kulturen — används 
ganska sällan i Tilleys bok. Detta uttryck har ju 
blivit den gängse beteckningen för arkeologi
ens förutsättningar, men den läsare, som funnit 
dessa tre ord upprepade till leda under senare 
år måste uppfatta Tilleys annorlunda termino
logi som en medveten strävan mot nya para
digm. Där den kontextudla arkeologien talade 
om individers medvetna hantering av nyttofö
remål som symboler för självförverkligande ta
lar Tilley i stället om generationers kollektiva 
relation till ett landskap med andliga dimen
sioner. 

Ett försök att sammanfatta Tilleys ambition 
att förnya arkeologien kan vara att återgå till 
hans inledning. Han anför gentemot den hit
tills genomförda arkeologien, att man betraktat 
frågan hur den förhistoriska människan upp
fattade sitt landskap som förlorad och därmed 
irrelevant. För Tilley är frågan inte förlorad ä 
priori genom avsaknaden av empiri. Arkeolo
giska tolkningar utan fullständiga belägg har 
förvisso förelegat tidigare, men Tilleys nya in-

Fornvännen 91 (1996) 



80 Recensioner 

riktning gäller dels valet av undersökningsob
jekt - landskapet - och dels sättet att betrakta 
rumsliga begrepp, vars egna, självständiga och 
mätbara essens han förnekar. Tilieys tolkning 
av det förhistoriska samhällets andliga och 
sinnliga rumsuppfattning är en helt annan sak 
än abstrakta kartor fyllda med Thiessenpoly-
goner. Och även om Tilley inte är ensam om 
den här forskningsinriktningen inom 1990-ta-
lets humaniora, innebär naturligtvis hans bok 
nyheter när det gäller det arkeologiska materi
alets tolkningsmöjligheter utöver den formella 
empirins och falsifierbarhetens ramar. Och i 
det fallet skulle fenomenologien kunna bli en 
metodisk eller forskningsetisk utgångspunkt i 
enlighet med existentialismens grundteser: om 
det varken finns någon Gud eller några objek
tiva sanningar, måste den enskilda forskaren 

välja och formulera sin egen moral och söka 
sin egen sanning. Och om det inte finns någon 
objektiv verklighet, blir det forskningsetiska 
kravet på den enskilda arkeologen ännu större, 
när han eller hon sätter sina tolkningsgränser. 

Tilley är en dominerande och inspirerande 
lärare, som haft stort inflytande på den arkeo
logiska forskningen. Hans nya bok kommer att 
få många efterföljare. Men det vore bra, om 
professionella företrädare för perceptionspsy-
kologi och teoretisk filosofi dessförinnan 
kunde ge sina ämnesmässiga aspekter på feno
menologin, innan uttrycket blir samma typ av 
slogan som dess existentialistiska uttolkning 
blev för femtio år sedan. 

Dag Widholm 
Kalmar läns museum. Box 104, 391 21 Kalmar 
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Peter Holmes, The Scandinavian Bronze Lurs. 
Second Conference on Music Archaeology. 
Vol. II. Ed. Cajsa S. Lund. Publications issued 
by the Swedish Academy of Music. No 53. 
Stockholm 1986. 

Forfatteren har fremlagt mange fine og hidtil 
oversete observationer. Som f. eks., at de sam-
menfi0rende lurpar udviser en uh0rt overens-
stemmelse i udfiarelsen og dermed i lurmage-
rens begrebsmaessige opfattelse af lurparrenes 
samh0righed. Ligeledes, at mange af lurr0rene 
udviser en meget stor rundhed. 

Imidlertid foreligger en raekke fejlopfattel-
ser, som bevirker, at grundlaget for rekon
struktionen af fremstillingsprocessen bliver fejl-
agtig. Lurenes fremstillingstidspunkter er 
spredt över 600-700 år og man må antage, at 
bronzealderens st0be- og metalhåndvaerk er 
blevet udviklet indenfor dette tidsrum, hvorfor 
man naeppe kan tale om én fremstillingsme-
tode for samtlige lurpar. Et forhold, der anty-
des af de mange typer samlemetoder, der er an
vendt ved de forskellige lurpar. 

Forfatteren anvender megen tid og mange 
kraefter på at unders0ge, gennemmåle og gen-
nemdiskutere rundheden ved de forskellige 
lurpars r0rstykker, gående ud fra, at rundhe
den udelukkende er fremkommet ved st0b-
ning, og diskuterer derfor, hvorledes man i 
bronzealderen var i stånd til at fremstille kerne, 
voksmodel og form med en sådan rundhed . 
Det er undgået hans opma;rksomhed, at långt 
st0rstedelen af bronzealderens metalgenstande 
udviser en slebet overflade, hvorved den store 
rundhed långt lettere läder sig forklare. 

Forfatteren undlader at tage i betragtning, 
at bronzealderens håndvaerkere antagelig ikke 
arbejdede på timebetaling og ikke var bundet 
af en akkord. Den enkelte håndvaerker kunne 
derfor tillade sig at anvende den tid, et stykke 
arbejde krasvede og kunne på denne made nå 
ud til graenserne for sin kunnen. 

Bjarne L0nborg 
Bevaringsafdelingen v. Odense Bys Museer, 

Overgade 48-50, DK-5000 Odense, Danmark C 

KUavs Randsborg, Kivik - Archaeology äf Icono
graphy. Acta Archaeologica Vol. 64. Munks
gaard, K0benhavn 1993. 147 s. ISSN 0065-
000IX. 

Ktt av det nutida Sveriges mest säregna forn
minnen är utan tvivel Bredarör, även kallat 
Kungagraven i FCivik. Detta monumenta la 
bronsäldersröse som en gång i tiden mätt ca 
75 m i diameter har, trots att det intar en cen
tral plats i upprepade undersökningar och stu
dier, varit styvmoderligt behandlat vad gäller 
publicering av de upprepade undersökningar 
som försiggått här de senaste 250 åren. Nyligen 
uttryckte t.ex. professor Lars Larsson sin in
dignation över det sätt som Bredarör presen
terats på av RAA, under redigering av U. Ber
tilsson, i serien »Svenska Kulturminnen». Skill
naden mot t.ex. C.-A. Mobergs presentation 
från 1957 är, förutom införandet av färgbilder, 
näppeligen förnimbar men ännu värre - det 
var inte heller avsikten att den skulle vara det. 
Förutom Larssons egna bidrag till att lösa 
denna prekära situation har Bredarör nyligen 
behandlats av Klavs Randsborg i dennes arbete 
Kivik - Archaeology åf Iconography, som publice
rats i Acta Archaeologicas 64:e volym, 1993. Ett 
arbete som här är föremål för recension. 

Randsborgs presentation tillhandahålls i tre 
underavdelningar. Först presenteras och kom
menteras själva Bredarör, dess omgivning och 
delar av dess antikvariska historia; i del två dis
kuterar Randsborg Bredarörs skandinaviska pa
ralleller (under rubriken »context»); i sista de
len tolkas så Bredarörs ikonografi utifrån skan
dinaviska och europeiska jämförelseobjekt. 

Tyngdpunkten i del ett läggs på en diskus
sion av de grävningar som under Gustav Hall
ströms ledning utfördes i början av 1930-talet. 
Någon rapport från dessa färdigställdes inte 
under Hallströms levnad. Denna undersök
ning, vars resultat nu för första gången mer ut
förligt presenteras i tryck, ligger till grund för 
Randsborgs tolkningar av Bredarörs morfologi 
men också för den högst spektakulära rekon
struktionen som möter besökaren idag. Av 
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Hallströms anteckningar från fält framgår det 
bl.a. att själva graven var uppförd på en natur
lig kulle vilket förstärkt gravens monumentala 
karaktär. Graven har anlagts på en boplats, 
både flintredskap, knackstenar och förråds-
gropar har dokumenterats, och av de tillvara
tagna fyndens spridning att döma är graven 
uppförd centralt på boplatsen. 

Gravens längd och bredd och de ristade ste
narnas inbördes ordning är föremål för en 
längre diskussion av Randsborg. Endast tre av 
gravens ristade sidostenar kan antas ha stått på 
ursprunglig plats 1931, sten 5, 6 och 7 i grav
kammarens nordvästra del. Som bekant saknas 
ännu en sten och en har endast återfunnits i 
fragment; man försökte göra om den till en 
malsten för en »mölla» i början av 1800-talet 
varpå den föll i bitar. Eftersom dessa tre stenars 
position stämmer med vad som upptecknades 
i mitten av 1700-talet, då gravens antikvariska 
historia tar sin början, menar Randsborg att 
den gängse ordning som presenterats bör vara 
korrekt. Gravkistans längd och bredd synes 
vara svårare att bestämma enär den östra delen 
av kistan tycks ha flyttats vid de olika rekon-
strueringar som skett. Längd- och breddangi
velserna skiftar därmed över tid hos de olika 
inblandade utforskarna av Bredarör men för
hållandet mellan längd och bredd tycks vara 
konstant, 3:1. 

Lika angeläget som denna presentation är 
att de fynd som tillvaratagits vid utgrävningen 
1931 kommit i tryck. De bronsfragment som 
tillvaratogs har endast omnämnts av Sverre 
Marstränder tidigare (1963). Fynden är av stör
sta vikt i diskussionen kring Bredarörs date
ring. Dateringarna för graven har sedan 1900-
talets början varierat mellan per. I och per. V, 
dvs. med mer än 1000 år. Utgångspunkten för 
dateringen har allt som oftast, förutom hos 
Marstränder och Norden, varit hällbildernas 
karaktär. Randsborgs studie ger dock vid han
den att bl.a. fragment av en svärdsknapp, en fi
bula och en bronskittel går att identifiera. Där
utöver antyder handl ingar från 1748 att en 
dubbe lknapp tillvaratagits. Att döma av 
Randsborgs tolkningar av bronsfragmenten 
pekar det mesta på en datering till slutet av 
per. II eller om man så föredrar, sub-period II, 
vilket en rad forskare föreslagit tidigare (där

ibland Bing, Whilborg, Norden samt O. och 
B. Almgren). 

Det mest anmärkningsvärda fyndet är en 
bronskittel, närmast identisk med ett fynd från 
Ostermarie sn på Bornholm. Fyndet förstärker 
det nära samband mellan sydöstra Skåne och 
Bornholm som bl.a. kan iakttagas i olika före
måls morfologi från denna tid. 

Identifieringen och dateringen av gravgå
vorna från Bredarör är, förutom fastställandet 
av gravens kulturhistoriska tidsställning, av stör
sta vikt för dateringen av de sydskandinaviska 
hällristningarna. Tidigare har just Bredarörs 
hällar betraktats som både den bästa (Al-
thin)och den sämsta (Burenhult) utgångs
punkten i studiet av hällristningarnas kronologi, 
men i och med identifieringen och dateringen 
av gravgåvorna har vi numera en god hållpunkt 
för vidare fördjupningar i detta ämne. 

Fastställandet av Bredarörs datering ligger 
sedan till grund för en längre utläggning kring 
Sagaholmsgraven och Wismarhornets date
ring. Bägge anses av förf. kunna vara samtida 
med Bredarör. Vid denna avdelning av Rands
borgs arbete synes diskussionen kring olika 
tolkningsmöjligheter, t.ex. av Sagaholmsrist-
ningarna, vara väl lösryckt och oproblematiskt 
framlagd inför läsaren. Tonen hålls annars le
digt och stringent framåtmanande mot de två 
slutkapitlen där författaren genomför en struk-
turalistiskt influerad tolkning av Bredarörs iko
ner och kosmologi. 

Tolkningarna av de ristade bilderna är i sig 
spännande och stimulerande men själva fram
ställningen lämnar mer att önska. Det vore un
derlättande för läsaren om författaren visuellt 
illustrerade tolkningarnas grund, t.ex. i sam
band med bild och figurer. Jag saknar även en 
fördjupad diskussion kring tolkningsproble
matiken i arbetets undertitel; sambandet mel
lan arkeologi och bruket och tolkningarna av 
ikoner. Vidare är det svårt att göra Bredarör-
gravens kontext förståbar utifrån den presen
tation som Randsborg gör. Gravens särprägel 
kan inte enbart förstås utifrån de långväga och 
idémässiga förbindelserna med sarkofagen i 
Hagia Triada och hettiternas ikoner. Att i and
ra änden lyfta fram relationerna till de lokala 
fornlämningarna lämnar även det ett tomrum. 

Randsborgs arbete över Bredrör anknyter 
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till ett antal publiceringar av viktiga, för att inte 
säga centrala, fornlämningar, fynd och ut
grävningar som skett under den senaste tiden. 
Här kan t.ex. nämnas publikationerna över 
Högom, Tunagravfältet från Badelunda och 
Balkåkratrumman. Betydelsen av dessa studier 
torde stå klar för alla och envar men kan inte 
nog understrykas. Tyvärr finns det fler lik i vad 
som skulle kunna karaktäriseras som den svens
ka arkeologiska garderoben. Lik som dock kan 
och snarast bör upplivas. 

Randsborg meddelar läsaren i förordet att hans 
studie emanerat ur olika resor han företagit, 
dels i Europa men främst mellan olika färdmål 
i Skandinavien. Läsaren av Kivik - Archaeology 
åf Iconography skulle därmed närmast kunna 
liknas med en medresenär och som sådan fär
das man i gott sällskap. Resans slutmål lämnas 
dock i läsarens händer. 

Joakim Cwoldhahn 
Umeå Universitet, 901 87 Umeå 

Agneta Lundström och Helen Clarke (red.) , 
Coins, Iron and Gold. Elxcavalions al Helgo X. 
KVHAA, Stockholm 1986. 178 s. ISBN 91-7402-
167-2. 

Den tionde delen i Helgöserien handlar om 
metaller och metalliska föremål, främst mynt. 
Av de tre numismatiska bidragen är två mycket 
korta, endast nio sidor tillsammans. Bengt E. Ho
ven beskriver 50 orientaliska mynt, tre sassani
diska och 47 islamiska, de flesta av dem frag
ment. Fyra särskilt intressanta mynt presente
ras i detalj: ett från Tabaristan, ett från 
Khwarazm, en abbasidisk tredjedelsdirham 
från Madinat al-Salam samt en imitation vars 
åtsida är baserad på abbasidisk och frånsida på 
omajjadisk prototyp. Det yngsta daterbara myn
tet är från AH 244 (858/9) . Artikeln är tyvärr 
oillustrerad. (De andra artiklarna har utmärkta 
bilder.) 

Brita Malmer presenterar de västeuropeiska 
mynten, som är nio lill antalet. Med undantag 
av ett oidentifierat romerskt denarfragment 
och en tysk penning från 1000-talet är de alla 

från tiden ca 725-825, alltså från en period då 
västerländska mynt mycket sällan förekommer 
i nordiska fynd. Bland dem finns det enda 
sceatta-myntet från Sverige (ett litet frisiskt sil
vermynt från ca 725-750). 

I den tredje numismatiska artikeln diskute
rar Ola Kyhlberg fynden av senromerska och by
santinska guldmynt. Denna studie omfattar två 
tredjedelar av volymen (114 s.) och är dess 
egentliga huvudartikel; den skall presenteras 
separat längre fram. 

Resten (48 s.) behandlar metallurgi. Pär 
Hallinder, Hanne Flyge och Jörn Randrup skriver 
om fynden av slagg och dess betydelse för forsk
ningen om metallbearbetningen på Helgo. Det 
framgår bl.a. att järnmalm inte nedsmältes på 
ön, utan råjärnet förskaffades annorstädes 
ifrån. W. A. Oddy och V. E. G. Meyer har analyse
rat finheten av guldföremål i olika fynd från 
tiden före år 1000. Analyserna visar, att före
målen från romersk järnålder i allmänhet har 
relativt hög guldhalt, men med tiden blir diver-
gensen större och under 500-talet kunde hal
ten vara så låg som 34%. Guld och andra, säll
syntare metaller behandlas också i de två bi
hangen av Oddy och Meyer (»Heavy Metal In
dusions in Early Medieval Gold from Sean
dinavia», »Examination and Analysis of Drop
lets of Metal Recovered from Fragments of 
Crucibles ...»). 

Kyhlbergs artikel »Late Roman and Byzan
tine Solidi. An archaeological analysis of coins 
and hoards» är inte endast den längsta utan 
också vidlyftigaste i boken. Såsom känt har över 
900 senromerska och bysantinska guldsolidi 
hittats i Norden. De 53 mynten som är tillvara
tagna från Helgo utgör endast en bråkdel av 
detta material, men de tjänar som en utgångs
punkt för Kyhlberg som strävar att placera de 
svenska fynden i deras europeiska kontext: 
»The present study for the lirst time tries to 
combine research on the single coins with that 
on the solidi hoards, taking into account nu
mismatic, archaeological, historical, technical 
and chemical aspects.» Han har dock redan ti
digare, i avhandlingen Vikt och värde (1980) och 
en artikel i Numismatiska Meddelanden XXXIV 
(1983) behandlat delvis samma frågor. 

Artikeln är uppdelad i fem kapitel, av vilka 
det sista inte behandlar mynt utan de s.k. kol-
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benringarna som ofta förekommer i fynden till
sammans med mynt. Först diskuteras den 
socio-ekonomiska bakgrunden för myntimpor
ten. Framställningen är mångsidig, även om 
den mest består av hypoteser. I kapitlet om 
själva mynten utforskas olika tekniska aspekter, 
bl.a. stampidentiteterna. Joan Fagerlie har ju i 
sitt bekanta verk Lale Roman and Byzantine Solidi 
Found in Sweden and Denmark (1967) använt 
denna numismatiska metod för att bevisa, att 
mynten först kom till Oland men senare blev 
Gotland det primära distributionscentret. Ma
terialet från Helgo är för litet för att väsentligt 
komplettera bilden, och fastän förf. ifrågasätter 
vissa av Fagerlies påståenden åtar han sig inte 
någon genomgående kritik av hennes grund
principer (något som säkert vore önskvärt). 
Däremot går han mycket noggrant igenom 
»mutilations», »assay marks» och andra spår av 
användning på mynten och kommer till några 
nyttiga observationer, t.ex. att perforeringen i 
regel inte minskade myntens vikt, något som 
är intressant med tanke på de många mynten 
med återfyllda hål. Enligt honom måste åter-
fyllningen ha utförts »för myntens okulära 
granskning». Han framför också, att perfore
ringarnas primära syfte under den ifrågava
rande tiden inte skulle ha varit användandet av 
mynt som smycken, men den anförda grunden 
(»coins with loops having a totally different 
geographical distribution from those with 
piercings») synes mindre övertygande, efter
som dylika hål vid myntens kant under senare 
tider huvudsakligen förekommer på mynt som 
har burits som hängen. 

I avsnittet om myntens slitning ger förf. ett 
gott exempel på det matematiska och ganska 
hypotetiska föreställningssätt som känneteck
nar hela undersökningen. Efter att med hjälp 
av tabeller ha demonstrerat att en sänkning av 
ca 10% i myntens relativa slitning förminskar 
deras medianvikt med 0,02 g kommer han till 
en rekonstruerad ursprunglig solidusvikt av 
4,54 g. Man kan enligt honom i allmänhet kon
statera att slitningen har förminskat myntens 
vikter i Sverige och Danmark med högst ca 
5,5%, och eftersom solidi teoretiskt sett var »up 
to» 60 år gamla vid tiden för nedgrävandet 
(men många var ju äldre), kommer man till elt 
årligt slitage av 0,09% - med hjälp av vilket man 

vidare kan räkna ut hur länge ett mynt har cir
kulerat. Förf. har vägt mynten med stor preci
sion (1/1000 g) , men när det är fråga om slit
ningen nämner han endast indelningen »very 
fine/fine», »good/fair», »worn/very worn». 
Var går gränsen? Det framgår inte. Alla som har 
haft något att göra med kommersiell numis
matik vet att klassificeringen av mynt enligt 
dylika grader mycket ofta ger olika resultat be
roende på vem som utför graderingen. Det är 
naturligtvis viktigt att iaktta myntens slitnings
grader, men man borde inte försöka omvandla 
dessa observeringar till en alltför exakt veten
skap. 

I avsnittet om myntens specifika vikter an
förs bl.a. att de östliga mynten synbarligen var 
mer uppskattade för tesaurering än de västliga 
på grund av deras (i verkligheten ganska obe
tydligt) högre guldhalt (s. 42; jfr Oddy & 
Meyer, s. 155). Det är emellertid mindre troligt 
att man i Norden under 400-500-talen skulle 
ha kunnat skilja mellan de östliga och de väst
liga mynten. Della kan ibland vara svårt även 
för nutidens numismatiska forskare. 

Efter en presentation av fynden från Helgo 
och annorstädes, inklusive utomnordiska fynd, 
kommer förf. till avhandlingens viktigaste del: 
metodologiska studier som behandlar fyndens 
numerisk-typologiska element. Det är inte möj
ligt att här kommentera allt som finns i denna 
intressanta exposé, och jag koncentrerar mig 
på fyndens datering. (Här måste man korrigera 
en detaljuppgift om de finska fynden: de sex 
mynten som nämns på s. 47 enligt Voionmaas 
årsberättelse i NNA 1941, s. 241, har, såvitt man 
vet, ingenting att göra med lokala fynd.) 

Enligt förf. kan man med hjälp av standard
avvikelsen och den frekvensanpassade krono
logiska variationsvidden få ett direkt mått i år
tal på avståndet mellan yngsta mynts median-
datering och »skattfyndets definitiva övergång 
från ett rörligt till ett vilande stadium» (s. 56). 
Formeln för denna beräkning är 

vf)M 
där sd och sn avser standardavvikelsen beräk
nad på mynttypernas datering resp. antal mynt 
per mynttyp, Reh (chronological range) är tids-
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bredden, och n (number) och f (frequence) 
antalet mynttyper resp. mynt. 

Fyndets »rekonstruerade datering» erhåller 
man genom att tillsätta det erhållna antalet år 
till den yngsta mynttypens mediandater ing 
(som Kyhlberg använder istället för terminus 
post quem). Efter att ha jämfört resultaten med 
dateringarna av vissa väldokumenterade euro
peiska mynlynd i tab. 42, vars bevisvärde han 
anser vara mycket betydande, konstaterar förf. 
att metoden torde vara tillämpbar inom en 5-
års felmarginal (s. 57). 

Således skulle t.ex. de två skattfynden från 
Helgo (nr 5 och 6) från vilka man känner 21 
resp. 47 mynt dateras till 514,8 (504,5+10,31) 
resp. 514,2 (504,5+9,71). Båda fynden börjar 
med Theodosius II (408-450) och slutar med 
Anastasius (491-518, median 504,5). (Enligt 
myntförteckningen, s. 110, innehåller fyndet 
nr 6 imitativa Anastasiusmynt som är präglade 
av Theodeber t och kan dateras till ca 493-518. 
Den sista mynttypens mediandatering skulle så
ledes vara 505,5.) Med tanke på felmarginalen 
blir dateringen för de två fynden 510-520. 

Det är svårt för en som inte har specialiserat 
sig på sannolikhetsmatematiken att göra rätt
visa åt Kyhbergs kalkyleringar. En sak framgår 
dock tydligt ur fyndtabellen på s. 116—17: små 
fynd får i regel högre dateringsvärden än de 
större fynden. Materialet i tabellen består av 51 
fynd, av vilka 36 är svenska och danska och 15 
utomnordiska. Dateringsvärdet för 86% av de 
fynd som består av mer än 30 mynt är 10 eller 
mindre, medan det för 83% av fynden med 
mindre än 10 mynt är 20 eller mer. Det finns så
ledes ett tydligt samband mellan fyndets storlek 
och datering - men man kan ju inte tro att 
praktiskt taget alla små fynd skulle vara sena. 
Man kan därför endast komma till slutsatsen 
att felmarginalen åtminstone lör mindre fynd 
är större än fem år. (Indirekt medger förf. 
detta i rubriken till tab. 44.) Största delen av 
de nordiska fynden är ju små: över hälften be
står av mindre än 10 mynt. 

Man behöver inte vara överkritisk för att be
tvivla den praktiska användbarheten av den fö
reslagna dateringsformeln, i synnerhet när det 
gäller små fynd från periferiska områden. .Ändå 
förtjänar Kyhlberg säkert beröm fcir sina för
sök att noggrant och fördomsfritt utforska nya 

klassificerings- och dateringsmetoder, som 
tvingar numismatikerna att ta ställning till pro
blem som ofta förbigås. Man måste hoppas att 
debatten fortsätter. 

Tuukka Talvio 
Museiverket, FI-00101 Helsingfors 

Rune Edberg, Expedition Holmgård. Vikingabå
ten Aifurs färd från Sigtuna till Novgorod. Ett arkeo
logiskt äventyr. Sigtuna museers skriftserie 5. 
1994. 

Som svampar ur jorden har under senare år 
vuxit upp mer eller mindre seriösa preijekt med 
syfte att återskapa vikingatiden i dess olika as
pekter. Särskilt omhuldat i detta sammanhang 
har helt naturligt varit de vikingatida skeppen 
med all den äkta och falska romantik som tra
ditionsenligt kretsat kring dessa flytetyg. I den 
djungel av »projekt» från rena mer eller mind
re karnevalslika företag med kraftigt lokalpat
riotisk anstrykning till sådana av rent kommer
siell natur, kan urskiljas ett fåtal där en rent ve
tenskaplig målsättning dominerar. Främst 
måste då nämnas Ole Crumlin Pedersens ban
brytande arbeten på Vikingskibshallen i Ros
kilde och allt vad detta gett upphov till på 
danskt men även norskt område. 

Från svensk sida har den seriösa försöks
verksamheten varit mindre omfattande, främst 
på g rund av Östersjöområdets brist på beva
rade lämningar av båtar och skepp. Försök där 
rent vetenskaplig målsättning dominerat har 
dock gjorts med utgångspunkt från det magra 
materialet. Det finns emellertid här en jättelik 
dark horse- de gotländska bildstenarnas skepp. 

Den som skriver detta har av naturliga skäl 
svårt att inte här tala i egen sak men måste dock 
påminna om de nu sedan över femton år på
gående försöken med »Krampmacken», som 
främst avsett segel och rigg och vars resultat 
kommit på direkt kollisionskurs med motsva
rande forskningsresultat från Roskildeskolans 
sida. Bortsett från detta har försöken med 
Krampmacken (ett fult gotländskt namn, be
tecknande ett undermåligt skeppsbygge och 
tillkommet i reaktion mot Horan av romantiska 
namn på företeelser av detta slag) även kommit 
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att stimulera diskussionen kring Östersjöområ
dets speciella problem rörande fartygen och 
deras nyttjande samt färdlederna mot söder 
och sydost. 

Krampmacken lyckades genom en färd från 
Östersjön till Istanbul, Miklagård, bevisa att ett 
och samma skepp kan ha använts på färden 
mellan Östersjön och Svarta havet men inle atl 
detta alltid eller ens oftast varit fallet. Denna 
expedition som företogs 1983-85 var i viss mån 
en pionjärgärning och tycks verkligen ha ma
nat till efterföljd. Så har besättningsmedlem
marna från Krampmacken fortsatt försöken 
med hjälp av de erfarenheter som nåtts, byggt 
nya båtar och på ett positivt sätt gått vidare un
der försök att förtydliga och förbättra. Sedan 
Krampmacken-bygget 1979-80 har bara ett få
tal nya fynd tillkommit som kan ge bakgrund 
till Östersjöområdets vikingatida båtkultur där 
tydligen en alltmera knäsatt iakttagelse tycks 
vara att fartygen genomgående varit mindre än 
i Västanhavet - Atlanten - vilket också bör vara 
naturligt med tanke på de ekologiska skillna
derna. Bland de viktigaste av de nya fynden är 
vrakdelarna från Fotevik i Skåne, vilka dock 
ligger så långt i söder att de ej behöver ses som 
karaktäristiska för resten av Östersjöområdet. 
Intressantast men tyvärr rätt förbisett är emel
lertid här ett vrakfynd i Finska viken som ännu 
ej är bärgat men där marinarkeologiska un
dersökningar kunnat ge upphov till en rekon
struktion, sannolikt detaljriktigare än Kramp
macken men i övrigt rätt påminnande om 
denna. Tyvärr totalförstördes detta viktiga båt
bygge i samband med en kanske något dåligt 
förberedd provtur längs den baltiska kusten. -
Detta något allmänt om vad som skett inom Ös
tersjöområdet intill dags dato. 

Ett av de mest seriösa pågående försöken 
har skett med skeppet »Aifur», uppkallat efter 
namnet på en av Dnjepr-forsarna; namnet åter
finns på en gotländsk runsten från Pilgårds i 
Boge. De som varit initiativtagare och ledare 
för projektet har alla rott med Krampmacken 
på de europeiska floderna eller Svarta havet. 
Målsättningen med bygget har varit ytterst väl
lovlig. Del har gällt att »bota det som fordom 
brast» med Krampmacken och gå vidare med 
försöken att praktiskt visa sannolika möjlighe
ter för trafiken över och från Östersjön österut 

och söderut. I mitt tycke har detta skett på ett 
väl genomtänkt sätt och i projektets periferi 
finns sådana vetenskapsmän och forskare som 
arbetat med problemen från historisk syn
punkt. Jag tänker då på Mats G. Larsson från 
Lunds och Bo Gräslund från Uppsala universi
tet. Mats G. Larsson arbetar kring Ingvarståget, 
nämnt på ett stort antal runstenar i Mälarom
rådet. Detta gör att Viks slott i Mälaren som Ai
furs huvudhamn känns följdriktig, då just Ing
varstågets problematik ingår i Aifurs planerade 
verksamhet. Mats Larssons personliga insatser 
tillsammans med sin sons vid årorna ger även 
hela projektet en handfast historisk anknyt
ning. Att även båtbyggaren från Gotland, Jan 
Norberg, deltar i de praktiska försöken är 
också ett positivt drag då det gäller iakttagelser 
rörande konstruktionernas hållfasthet under 
praktiskt nyttjande. 

Aifur är något större än Krampmacken och 
har kraftigare språng samt synes mig kanske 
just därför vackrare. I sin lilla bok Expedition 
Holmgård beskriver Edberg, som själv rott i 
Krampmacken och har ett journalistiskt för
flutet, det lilla fartygets eldprov, »vältajmat» till 
en stor utställning i Sigtuna, belysande just 
kontakterna mellan denna stad och Novgorod, 
som nu efter avstaliniseringens friare diskus
sionsklimat även av ryska historiker erkänns 
som det sannolika brohuvudet då stormän från 
Sveariket ingrep i den ryska statsbildningspro 
cessen. Detta skulle under Krampmackens tid 
kring 1984 ha varit otänkbart och stått i strid 
mot då rådande pronationell rysk historiesyn. 
Från Sigtuna startade nu i samband med ut
ställningen expeditionen där författaren Rune 
Edberg även aktivt deltog men framför allt på 
ett föredömligt sätt dokumenterade förloppet. 
Vid företag av detta slag är kanske det viktigaste 
noggrant förda loggboksanteckningar med 
uppgifter om färdsträckor och lärdsätt - rodd, 
segling, rodd under segel och släpning över 
land där så krävdes samt alla övriga viktiga de
taljer som ett försök av detta slag med bannlys
ning av anakronistiska inslag innefattar. 

Edberg börjar med en sammanfattning av 
vad man nu vet om de två aktuella städerna 
Sigtuna och Novgorod och det är en bra och 
viktig sammanfattning. Den är också nyttig då 
på bägge dessa platser modern arkeologisk 
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fältforskningsteknik under senare år gett nya 
och viktiga resultat och där forskningen just 
nu pågår och intensifieras. Edberg skriver bra 
och det är lättläst och viktig faktainformation 
utan onödiga teoretiska utsvävningar. Det
samma gäller ett kort avsnitt om vikingatidens 
segelleder och färdvägar, där han ger konten
tan av den pågående diskussionen och fäster 
uppmärksamheten på att den nyligen aktuella 
»kung Valdemars segelled» kan eller bör ha 
haft ett förhistoriskt ursprung. I ett kapitel om 
vikingatidens båtar i Östersjöområdet ges en 
god och objektiv redogörelse för forskningens 
nuvarande ståndpunkt , dock även med in
sprängda egna spekulationer och ställningsta
ganden som är både intressanta och tanke
väckande. Det är här svåra och av brist på 
basmaterial, som ovan antytts, mycket kompli
cerade frågeställningar som kommer i blick
punkten, men det är nödvändigt att just allt 
detta finns med i en bok som denna. Särskilt 
problemet kryssa eller inte kryssa är här av in
tresse, och anmälarens åsikt är kanske värd att 
framhålla, nämligen att ett kryssningsvänligt 
men ej så väl pådrivande segel i vissa fall kan 
ha medförts för att h indra s t randning vid 
snabbt påkommen otjänlig vind av sådan 
styrka att rodd ej kunde hålla skeppet fritt far
lig kust. 

Ett tänkvärt kapitel är också det instruktiva 
och ut tömmande som berör Aifurs förebilder 
och konstruktion. Här berörs också först men 
perifert de intressanta problemen kring båt-
gravfältens farkoster och deras funktion, där 
först nyligen den ende verklige kännaren, 
Bengt Schönbäck, kommit till tals. Vidare kom
mer helt naturligt Krampmacken och dess fö
rebilder in i bilden. Edberg berör härvid ett 
känsligt ämne. Han framhåller att det kanske 
är att gå till överdrift att i Roskildeskolans anda 
fordra att de pastischbyggen det här är fråga 
om, ty helt säker rekonstruktion är en orimlig
het även om danska och norska båtbyggare nått 
långt i denna riktning, skall ske med helt »för
historisk teknik». Att bygga enbart med »för
historiska verktyg» är ytterst förtroendein
givande men kostsamt och knappast alltid av 
nöden med hänsyn till syftet med experiment-
fartyget. Ku annan detalj då det gäller dessa re
konstruktioner och deras användning, som tas 

upp till diskussion, rör barlasten. Många norska 
och även danska försöksskepp har sannolikt 
förlist på grund av en slavisk tro på just barlas
tens nödvändighet. Som exempel på motsatsen 
nämns att den s.k. Helga Holm-kopian efter en 
tid lämpade all barlaststen över bord men seg
lar bra ändå. Problemet med barlast löstes för 
övrigt, om anmälaren nu blandar sig i diskus
sionen, genom att i stället för sten använda 
vattensäckar som visade sig vara praktiska även 
på annat sätt, då långrodd på floderna ford
rade stora vat tenmängder för törstens släck
ande. Noggranna prov före Rxampmackens 
färd visade också hur sedvanligt barlastad båt 
vid kantring sjönk som en sten, men att »vatten
barlasten» gjorde båten osänkbar. 

I kapitlet om färdens planering och organi
sation kommer anmälaren otvivelaktigt ihåg ve
de rmödor och dyrt förvärvade erfarenheter 
och rut iner från Krampmackens långa färd. 
Edberg sticker ej heller unde r stol med att 
dessa varit vägledande vid Expedition Holm
gård, vilket naturligtvis värmer hjärtat och tyd
ligen visar viss nytta av den tioårsperiod som 
nedlades på detta våghalsiga projekt, där allt 
var nytt och oprövat sedan ett årtusende. 

Huvudavsnittet »På väg» är den oundvikliga 
äventyrsberättelse som alltid måste ingå i re
dogörelser för en expedition av detta slag, 
men intet ont i det. På den tid då det begav sig 
och som vi försöker rekonstruera var det helt 
visst ännu äventyrligare. Precis som då det 
gällde expeditionen till Miklagård måste man 
ibland ha upplevt nästan precis detsamma som 
våra vikingatida förfäder men i lätt moderni
serad form. Vedermödor, fester och glädjeäm
nen är lidlösa företeelser och det är inte otänk
bart att en kvinna, som skedde i Expedition 
Holmgård, fick ta till å rorna om nöden så 
krävde, men kanske i mindre omfattning än 
som här skedde. Det var glädjande att se och 
läsa om hur de gamla »krampmackarna» fort
farande fanns med i bilden och gjorde nytta. 
Det är också historiskt riktigt att just i dessa 
sammanhang de äldre och erfarna fick lära 
upp nykomlingarna. Jag tänker här särskilt på 
urguten »Tofta» Johansson, Krampmackens 
förste styrman, som sedermera varit med och 
delgivit sin kunskap även på andra expeditio
ner i österled. Man minns från Frans G. 
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Bengtssons Röde Orm den dyrbare gotländske 
styrmannen och vägvisaren på flodvägarna. 
Han hette Spof men kunde lika gärna hetat 
Tofta. Att far och son rodde tillsammans, som 
i Mats Larssons fall, tangerar nog även tusen år 
gamla sedvänjor, utläsbara från runstenarnas 
korta minnesrader. Avsnittet »På väg» är väl il
lustrerat med fotografier av platser och timade 
händelser. 

Den verkligt tunga och vetenskapligt värde
fullaste delen av boken är dock de två sista 
kapitlen »Summering och kommentar» och 
»Färdfakta och statistik» i kombination med 
det överskådliga och väl genomarbetade kart
materialet. I slutet av summeringskapitlet talas 
om argumentering för en något större båt på 
11-12 meter. Här pekas på ett önskvärt kom
plement till gjorda försök - de minsta flytety
gen som däckade och med hål för årorna verk
ligen kan kallas skepp och inte båtar. Vraken i 
Finska viken och Fotevik i Skåne kan här båda 
komma i fråga som förlagor. 

Holmgårdsexpedit ionen bör och kommer 
att följas av ytterligare liknande företag med 
motiverad vetenskaplig målsättning att pröva 
olika teorier rörande flodfärderna in i det väl
diga Gårdarike. Önskvärt, genomförbart och 
sannolikt realistiskt vore att låta en liten flotta 
av i storlek relativt likartade fastyg i samarbete 
vid dragställen och landtransporter utföra ett 
sådant försök. Skeppen finns redan: Kramp
macken från Gotland, Aifur från Mälaren och 
Arnljot (med Mälar-bakgrund) från Storsjön i 
Jämtland. 

I en anmälan eller recension hör det till att 
man även skall hitta fel och brister. Efter nog
grant sökande har jag endast hittat ett ställe där 
en motsatt åsikt, baserad på mycket ingående 
prov, måste komma till tals. Landtransport av 
skepp och båtar i denna storleksordning bör 
inte ske på rullar. De är svårtransporlerade och 
framför allt »oroliga» under kölen. Små enkla 
glidträn med kölurtag, väl insmorda med får-
talg, är här oöverträffade. - Men detta är peti
tesser. Slutomdömet om denna bok blir att den 
inte bara är trevlig läsning utan även en viktig 
marinarkeologisk milstolpe. 

Erik Nylén 
Klosterbrnnnsg. 3, 621 56 Visby 

Lotte Hedeager, Iron-Age Soceties. From Tribe to 
Slate in Northern Europé, 500 BC to AD 700. 
Translated by John Hines. Oxford-Cambridge 
1992. 274 pp., figures, includes index. ISBN 0-
631-17106-1. 

The author seeks to present the earliest state 
formation in Denmark using archaeological 
sources. This work is a comprehensive study of 
the subject to which she has devoted her at
tention since 1978. 

Earlier literature concerning the Iron Age 
society, which the author discusses briefly, con
tains no such wide presentation of all archae
ological evidence of the Iron Age. Hedeager 
has recorded and analysed some 10,000 graves, 
hoards and stray finds. The settlement sites are 
included insofar as they are published. The 
analysis of so huge an archaeological material, 
being very rich in both qualitative and quantit
ative terms, gives the researcher advantages as 
well as disadvantages. On the one hand, it of
fers a comprehensive perspective, a change 
from period studies to continuity studies which 
allows analysis of the development of the soci
ety and discernment of the historical process of 
state formation. On the other hand, the analyst 
is tempted to generalize all data, which could 
smooth out and impoverish the picture of 
changes. 

Her main thesis is that the state formation 
took place during the Laler Roman Period 
(from AD 180-200 to 350-400), but it had its 
preconditions in the Earlier Roman Period and 
was Consolidated in the Earlier Germanic Iron 
Age. Hedeager seeks to show the formation of 
states as a cumulative historical process which 
can only be clearly seen in a long-term per
spective. It is worth emphasizing that she in
cludes the place-names in her investigation, re
garding them as a form of archaeological evi
dence in the context of a settlement study: this 
is an innovation in Danish archaeology. 

The book comprises six chapters, an exten
sive bibliography and an index of artefacts, 
types of sites, the main problems discussed in 
this work as well as the principal Iron Age sites. 
Chapter 1 gives the reader the archaeological 
and theoretical frameworks. The present study 
has as its theoretical base the general new ori-
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entation within archaeology called "processual 
archaeology" or "new archaeology". But the 
author consistently based her work from ana
lysis to interpretation on the archaeological 
material, which is unfortunatdy a rare practice 
among very theoretical "new archaeologists". 

The next three chapters concern the main 
archaeological categories—hoards, graves and 
settlements as being at the same time an ex
pression of ideology, social organization and 
the economic system. Each chapter is eon
strueted as an independent unit with a theoret
ical introduction, archaeological analysis and 
comprehensive interpretations. The last chap
ters (5 and 6) provide a general interpretation 
of the Iron-Age society and the transition be
tween tribe and state. .Although based on the 
earlier chapters they also offer unused data and 
could be treated as independent . 

Chapter 2, on ideology and ritual commun
ication, presents an integrated analysis and in
terpretation of the grave and hoard finds such 
as has never been attempted hitherto.The ma
terial is analysed within the framework of the 
major chronological periods: the Early and the 
Late pre-Roman Iron Age, the Roman Iron Age 
and the Germanic Iron Age. The incidence of 
the various artefacts in graves and hoards re-
spectively is investigated for each of these Ages. 

In some periods the wealth of the commun
ity could be seen in the graves, in others in 
hoards. In the Roman Iron Age wealth is in
vested in connection with funerary rituals. The 
grave inventories are rich, varied and marked 
by Roman luxury items. Although the number 
of graves with Roman imports is more or less 
the same in the Late and the Early Iron Age, 
there is a massive increase and concentration 
of wealth in graves from the Late Roman Iron 
Age. For the first and only time in the Iron Age 
gold neckrings and armrings are found in the 
richest graves. These types of jewellery play an 
important role in the ritual deposits of the 
Germanic Period. There are two periods— 
Early pre-Roman Iron .Age and Early Germanic 
Iron Age—when the great propor t ion of 
wealth was deposited in hoards. Here we per-
ceive an inconsistency of the author. She out-
lined above somewhat different chronological 
frameworks from those which she has presen

ted in the interpretation. According to the in
troduction the material to be analysed derived 
from Germanic Iron Age as a whole, but the 
conclusions show that only the Early Germa
nic Iron Age is discussed. The reader is owed 
an explanation. 

In the earliest part of the Iron Age, ritual ac
tivities were a continuation of Late Bronze-Age 
practice. The graves display commonality and 
conformity. During the Iron Age changes oc
cur which lead to the establishment of an elite. 
The religion becomes an institution: the gods 
and man are separated. 

The four conditions for the definition of an 
early state structure were as follows: the special
ization of the role of leader, the centralization 
of power, structural permanence and aban-
donment of the kinship structure as the basis of 
the hierarchy. The author found all of these 
taking place during the Iron Age. Such a con
dusion is confirmed by a comprehensive ana
lysis of grave finds in chapter 3. Hedeager fo-
cuses on two categories of archaeological finds 
as indicators of "wealth" and "power"—prestige 
goods and weapons. She applies two methods 
to investigate the use of material symbols in the 
graves: qualitative analysis (combination ana
lysis) and quantitative analysis (NAT-analysis, 
i.e. number of artefact types). The latter provi
des a general instrument for measuring wealth 
and social differentiation in grave furnishing. It 
is not clear why the NAT histograms were cal
culated by amt —an administrative division of 
the country. The author often uses amt, herred 
and parish as tools to order the sources. The re
trospective method seems to be very useful for 
archaeology and the attempt to follow some of 
the elements of the administration of the låter 
medieval state back in time is worthy of imita
tion. But, on the other hand, it should be n o 
ticed that the boundaries of the herreds in the 
Middle Ages were not definitively fixed and 
some were revised in late Medieval period. It 
seems better to use this retrospective method 
more carefully, analysing it each time for a spe
cific area than as a general rule. 

The author emphasizes that Roman luxuries 
played a major role in the development of a 
new social system through their function as 
prestige goods. The geographical distribution 
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of Roman imports altered as time passed. In 
the Late pre-Roman Iron Age the graves with 
imports were dispersed. During the Roman 
Iron Age the centre of gravity shifted from one 
area to another. It is a pity that L. Hedeager 
does not explain this interesting observation. 

In the Early Germanic Iron Age everything 
of value disappeared from the graves. It seems 
that the prestige goods had outlived their use-
fulness and the political and economical struc
ture distinguished thereby had now been Con
solidated. The studies of the grave and hoard 
finds give the impression that in the course of 
the Roman Iron Age a development took place 
which features an early state structure. 

The need to construct a long-term perspect
ive in studying the problem of state formation 
has arisen during recent years as a result of set
tlement excavations. The development of the 
settlements through most of the Iron Age high-
lighted the problem of their continuity as well 
as the problem of interpreting the reorganiza-
tion of the villages and the homesteads. These 
questions are discussed in chapter 4. Iron Age 
settlement finds provide some methodological 
barriers as they are not representative, neither 
geographically nor chronologically. The author 
uses the general division into the Early and the 
Late Iron Age as a way to promote her re
searches. Within Iron Age the major change of 
the village organization took place in the 
course of the third and fourth centuries AD. 
The houses became longer, small workshop 
huts and sunken huts appeared. Many more 
people than before could live under the same 
roof and they had more diverse and more spe
cialized craft roles. Each farmstead formed an 
independent economic unit and a base of låter 
Iron-Age agriculture. 

The last two summarizing chapters illustrate 
the major interacting factors in the trans
formation of the Iron-Age society into the early 
state structure. The analysis of different archae
ological sources shows that massive changes oc
curred between the Early and the Late Iron 
Age with their foundations in the former 
period and their consolidation in the Early 
Germanic Iron Age. Hedeager mentions the 
use of Roman imports to establish a new polit
ical and social system, together with war and 

territorial conquest to tear apart the old kin-
ship and loyalty ties. 

The social transformations which took place 
within the Iron Age promoted the establish
ment and consolidation of central power as an 
important aspect of the course of Nor thern 
European development. The author illustrates 
this process extensively with the Danish archae
ological evidence. It is unfortunate that she 
fails to compare it with the processes taking 
place in Norway and Sweden. The different 
morphological conditions in Norway may have 
affected the process. Although Hedeager per-
ceived the differences excluding Bornholm as 
an area connected with Öland and Gotland 
rather than Danmark. 

Another issue was also disregarded. The 
author deliberately decided not to use the 
European historical sources. It might be very 
interesting to connect all this archaeological 
evidence with the written sources within the 
theoretical frameworks used by the author. 

A study as interesting as Lotte Hedeager 's 
would have been far more useful and valuable 
if it had included the list of the sites with each 
map. This would constitute a kind of compre
hensive catalogue of the Iron-Age evidence. 
But undoubtedly this work could be regarded 
as a pioneering attempt to find a methodolo-
gically and source-critically viable way of study
ing the social transformations within the Iron 
Age. It could provide a firm foundation for fur
ther studies. 

Anna Bitner-Wröblewska 
State Archaeological Museum, Warszawa, Poland 

Dietrich Meier, Die wikingerzeitliche Siedlung von 
Kosel (Kosel-West), Kreis Rendsburg-Eckernförde. 
Offa-Bucher Band 76. Karl Wachholtz Verlag, 
Neumunster 1994, 340 sid., 19 fig., 18 tab., 46 
pl., 13 bil. ISBN 3 529 01176 2. 

I mitten på 70-talet påträffades en vikingatida 
boplats i västra delen av Kosel i Rendsburg-
Eckernförde. Platsen ligger öster om Hedeby 
på en sluttning ned mot en liten å, som efter 
3 km mynnar ut i Schlei. 
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Fältarbeten företogs i två etapper, först en 
mindre undersökning 1975-76 och därefter en 
mera omfattande under åren 1983-88. Schles
wig resp. Kiel stod för ledningen, och man un
dersökte en yta på sammanlagt ca 85 000 kvm. 
Med undantag för vissa anläggningar från 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid 
rör det sig om två olika boplatsområden. Diet
rich Meier tog sig an de sistnämnda och ge
nomförde en analys, som ledde fram till en 
doktorsavhandling 1990. Senare kunde i be
handlingen bl.a. införlivas en del material, som 
ej varit färdigkonserverat vid det tidigare till
fället men som nu redovisas i publikationen. 

På omslaget till band 76 av Offa-Biicher står 
på ryggen titeln Ängeln und Schwansen 3, vilket 
betyder att den föreliggande publikationen är 
den tredje i en serie om bebyggelsearkeolo
giska undersökningar i Ängeln och Schwansen. 
I detta projekt ingår även de 1993 avslutade ut
grävningarna öster om Kosel, och i ytterligare 
två volymer kommer de naturvetenskapliga bi
dragen att publiceras. I band 69 och 72 (1990 
och 1992) av Offa-Biicher (författade av H. Un
verhau och K.-H. Willroth) ingår arbeten, som 
bildar bakgrund till de senare undersökning
arna. 

Den äldre av de två boplatserna är från vi
kingatiden och omfattar inte mindre än 49 
grophus jämte sju husgrunder, markerade med 
stolpkonstruktioner i markytan. 

Grophusen var byggda på olika sätt. I vissa 
fall låg de parvis, i andra fall i små grupper. Alla 
var inte samtidiga. Man kunde också iakttaga 
att skadade väggar hade reparerats och att man 
ibland har haft sina golv på olika nivåer, vilket 
tydligt åskådliggöres i de ritade profilerna. I 
detta sammanhang kan noteras att man även 
vid mina undersökningar av vissa grophus i 
sydöstra Skåne (bl.a. Hagestad) kunde se att av
fall m.m. inte fortlöpande rensats ut. I stället 
har man strött på sand eller lagt på annat golv
material för att få en ny torr yta. I andra fall ser 
man inga tydliga markeringar av skilda golvni
våer, men det är troligt att dessa småhus över
givits när den översta golvnivån blev för hög i 
förhållande till takhöjden. Då har man använt 
det återstående utrymmet för olika slags avfall 
från boplatsområdet. Detta är drag som vi ser i 
inånga grophus. 

Allmänt kännetecknande för grophuspla-
nerna i Kosel är den rektangulära formen med 
gavelstolphål mitt emot varandra och många 
mindre stolphål i väggarna. I regel finns det 
också ugn eller härd i husen, vilket skiljer dessa 
grophus från många av de skånska anlägg
ningarna. 

Vid sina studier av jämförelsematerialet fin
ner förf. störst likheter i Hedeby och i Jylland, 
medan han däremot ser klara skillnader i 
Skåne. 

De sju andra husen är betydligt större och 
byggda på olika sätt. Det fanns ett treskeppigt 
hus med svängda väggar samt hus med run
dade smalsidor och hus med väggrännor. Det 
har inte lyckats att tillfredsställande förklara 
sambandet mellan de många grophusen och 
långhusen, men man kan rimligtvis räkna med 
någon form av organisatorisk samordning mel
lan åtminstone vissa grophus och de fristående 
husen. 

I Kosel fann man inga tecken på att långhu
sen använts som stall eller ladugårdar. Det 
fanns inte heller några inhägnader för de äld
re vikingatida husen. Det verkar inte som om 
här har bedrivits ett mera omfattande lantbruk 
eller någon produktion i anslutning till ett så
dant. 

Den yngre vikingatida och medeltida bo
sättningen ligger i nordlig riktning, närmare 
åkanten. Man konstaterar här en skillnad i hus
formerna. Med enstaka undantag användes 
inte längre grophus. I stället bygger man en
skeppiga hus i markplanet. De 13 undersökta 
husgrunderna kännetecknas av kraftiga vägg
stolpar. Här finns inga små sidobyggnader eller 
närliggande småhus, som kan ha ingått i en 
och samma enhet. Inte heller här kan man se 
någon tydlig struktur i bosättningsform och ak
tivitetstyper. 

En jämförelse med hus i Danmark, Nieder
sachsen, Westfalen och Holland visar överens
stämmelser i grundplan och uppbyggnad, och 
det finns skäl att anta att husen i Kosel åter
speglar ett inflytande från Westfalen eller Hol
land och att husformen sedan också införts i 
området kring Hedeby och i Danmark, där 
detta först kom att gälla den sydvästra kusten av 
Jylland. 

Fyndmaterialet är som helhet relativt om-
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fattande och innehåller många olika former. 
Den inhemska och slaviska keramiken är från 
800- och 900-talen, och det rör sig om kärl av 
ett ganska enhetligt gods. Vid övergången till 
1000-talet har bosättningen flyttats norr ut. Ke
ramiken från denna och följande tid bär in
hemsk yngre vikingatida och medeltida prägel. 
Det ingår också gods av senare slaviska typer. 
Enligt keramikens vittnesbörd varar bosätt
ningen fram till slutet av 1000-talet eller bör
jan av 1100-talet. 

Metallföremålen är egendigen inte så talrika 
med tanke på den stora undersökta ytan. Detta 
gäller framför allt brons och silver. Men en del 
av fynden är enligt förf. av hög kvalitet och ger 
stöd åt uppfattningen att platsen började an
vändas för bosättning i mitten av 800-talet och 
att man sedan flyttade inom området vid över
gången till 1000-talet för att därefter överge 
platsen under första hälften av 1100-talet, vil
ket ger samma resultat som man får genom 
granskningen av keramiken och husformerna. 
Bland fynden märkes ett treflikigt spänne, en 
remtunga, en fint ornerad bronskam, ringnålar 
och andra nålar, rembeslag, en fingerring, 
mynt, järnföremål av många olika slag, pärlor 
av glas och annat material, glättstenar, ben- och 
hornföremål, vävtyngder, sländtrissor och bry
nen. Det stora flertalet avbildade föremål är väl
bekant i vikingatida och äldre medeltida sam
manhang. Men man saknar exempelvis de till 
vikingatidskvinnans dräkt hörande ovala 
spännbucklorna, som bland illustrationerna 
endast är representerade med ett litet frag
ment. 

Koselboplatsen är enligt förf. inte något or
dinärt jordbrukssamhälle utan en bosättnings
ort, som man har valt strategiskt med hänsyn 
till läget nära Hedeby. Boplatsens karaktär är 
dock inte helt klarlagd. Kanske har man bott 
här endast säsongsvis, åtminstone under en del 
av den långa tiden, medan man varit perma
nent bosatt här under en annan period. Analys 
av välbevarade djurben skulle möjligen kunna 
upplysa om vilka årstider det varit fråga om. 

Den utgrävda ytan är som nämnt av stor om-
lättning och många olika slags föremål har till
varatagits. I materialet kan man spåra handels
kontakter med i första hand Skandinavien och 
Rhenlandet, i mindre utsträckning även med 

slaviskt område och de brittiska öarna. Det rikt 
differentierade materialet torde i hög grad 
bero på närheten till Hedeby. För förståelsen av 
Hedebys roll i omlandet spelar därför Kosel en 
viktig roll. Här hade man med hänsyn till kon
takter och transporter en fördel genom läget 
nära Schlei. På 80-talet har H. J. Kiihn väster 
om Hedeby undersökt en vikingatidsboplats 
vid Schuby i Kreis Schleswig-Flensburg, där så
väl anläggningar som fyndmaterial visar goda 
överensstämmelser med Hedeby och Kosel. 
Undersökningar under senare år och Meiers 
redovisning av dessa och andra boplatser visar 
tydligt att här har förelegat en forskningslucka. 
Hedeby framstår inte - som för några årtion
den sedan - som en vikingatida stad i ett eljest 
nästan folktomt område. 

Till sin framställning har förf. fogat en kata
log över vikingatida boplatser i Danmark, 
Schleswig-Holstein och Skåne. Av särskilt värde 
är förteckningen över den stora ansamlingen 
vikingatidsboplatser i Danmark, där flera har 
fått en utförlig sammanfattande beskrivning. 
En stor andel av dessa boplatser är undersökta 
under de senaste tjugo åren, därav många på 
80-talet. Här ingår såväl långhus som grophus, 
varav de sistnämnda dominerar kraftigt. 

Även för Skånes vidkommande är förteck
ningen överskådlig och upplysande, även om 
inte allt finns med. För egen del har jag obser
verat att Meier inte kunnat redovisa samtliga 
platser med grophus, som undersökts inom 
mitt projekt i sydöstra Skåne och som är om
nämnda i litteraturen. Mera som en upplysning 
kan nämnas att det i Hagestad påträffats fler 
grophus än de omtalade. Självfallet kan man 
inte begära att en sådan katalog skall vara full
ständig, och det gäller här i stort sett samma 
slags anläggningar med små variationer. Dess
utom tillkommer ständigt nya uppgifter om 
fynd av detta slag. Påfallande är dock den stora 
förändring som ägt rum här - liksom i Dan
mark - från den tid på 50- och början av 60-
talet när jag för min avhandling om Skånes 
yngre järnålder hade ett så ytterst sparsamt ma
terial att arbeta med att det blev nödvändigt att 
företaga egna undersökningar av såväl gravar 
som bosättningar i olika delar av landskapet. 
Sedan dess har tillväxten varit mycket stor, vil
ket ger möjligheter till ny problembehandling. 
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Av Meiers spridningskarta över boplatserna 
framgår också den markanta anhopningen i 
sydvästra - och i viss mån även västra - Skåne, 
där det som regel varit fråga om exploate
ringsundersökningar, som i vissa fall drivits vi
dare som forskningsprojekt. Utanför detta om
råde är fyndplatserna fåtaliga, och det rör sig 
här i betydligt större utsträckning om under
sökningar, som igångsatts av vetenskapliga skäl 
av enskilda forskare, ej p.g.a. exploatering. Ofta 
har dock fyndplatserna legat på odlad mark 
och skadats eller i varje fall hotats av odlingen. 
Detta har i många fall medfört att endast grop
husens fyllningslager, ibland endast botten
skikten, bevarats medan anläggningar i mark-
plan, och då troligen även spår av långhus, helt 
förstörts. I och med att det inte har funnits re
surser för avschaktning av större ytor mellan 
grophusen vet man inte om eller i vilken ut
sträckning det har funnits långhus. Provgro
parna kan ha grävts mellan stolphålen, men 
det kan också ha funnits säsongsboplatser med 
enbart grophus. 

Illustrationerna i Meiers publikation är ge
nomgående av hög kvalitet, och redovisningen 
är systematisk och grundlig. Förf. har skickligt 
genomfört bearbetningen och analysen av det 
egna materialet och har lagt ned ett stort ar
bete på att samla in ett jämförelsematerial av 
betydande omfattning. Man märker tyngden i 
den konkreta behandlingen och den ingående 
kännedomen om arkeologiskt material och 
den källkritiska skolningen. Publikationen om 
Kosel är ett väsentligt bidrag till kunskapen om 
vikingatidssamhället och dess fortsättning un
der medeltid. Däremot synes Meier inte ha va
rit inställd på att gå utanför den konkreta be
arbetningen genom att diskutera teoribildning 
eller arbeta med abstrakta frågeställningar om 
exempelvis tolkningsproblem, där det kanske 
skulle ha varit lockande att försöka spåra för
ändringar i levnadssätt och mentalitet Här 
finns utgångspunkter för forskning med olika 
inriktning. Förf. nämner att det saknas vissa 
förutsättningar för en bestämd tolkning men 
går inte vidare. 

De många grophusen och de andra husen 
på denna plats kan ge inspiration till ett för
djupat studium av bosättningsmönstret. Vad 
kan exempelvis utläsas om kvinnornas roll i 

samhällslivet, om man går längre än till att kon
statera förekomsten av sländtrissor, vävtyngder 
o.d.? Kan man över huvud taget teckna en bild 
av hur familjen framlevde sina dagar i Kosel? 
Detta kräver en annan typ av bearbetning, för 
vilken det skapats goda betingelser genom den 
förträffligt genomförda redovisningen och ana
lysen. När även bearbetningen av anläggningar 
och fynd från boplatsen öster om Kosel är av
slutad och resultaten av de naturvetenskapliga 
undersökningarna föreligger kan man kanske 
förvänta sig, att förf. utnyttjar sitt stoff till en 
sammanfattande problemdiskussion inom vida 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen, 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Christian Ahlström, Spår av hav, yxa och penna. 
Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marin
arkeologiskt källmaterial. Bidrag till kännedom av 
Finlands natur och folk. Utgivna av Finska 
Vetenskaps-Sodeteten. 148. Helsingfors 1995. 
214 s. ISBN 951-653-274-8. ISSN 0067-8481. 

Förlisningar av fartyg hör till de dramatiska 
händelser som satt ovanligt djupa spår hos de 
människor som överlevt dem eller som bevitt
nat dem. Samtidigt har de representerat stora 
ekonomiska förluster med konsekvenser för 
långt flera. Ibland har statliga eller större pri
vata företag drabbats, med påföljd att deras 
överlägsna resurser till skriftlig dokumentation 
utnyttjats. Strandrättsliga frågor om bärgning 
av gods och vrak har väckt andra myndigheter 
och så småningom domstolar till registrering 
och kanske laglig process. Det vill säga att hän
delsen blivit historia, skriven historia. 

Skeppsbygge är en verksamhet som alltid va
rit underkastad myndigheternas intresse på 
grund av de ekonomiska konsekvenserna av 
entreprenörernas ständiga försök att undslippa 
tull, accis och andra avgifter. Verksamheten, lik
som sjöfarten, har ofta varit noggrant reglerad 
och bevakad. I det material som ger upplys
ningar om skeppsbyggen och varvsplatser får 
vi också tämligen detaljerade uppgifter om 
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mått, byggteknik och rigg (genom mäthand-
lingar, ibland i ett bilbrev, dvs. ett certifikat om 
att byggets uppdragsgivare inte häftar i skuld 
för det, eller ett fribrev, dvs. tullfrihetscertifi-
kat. 

Det arkeologiska materialet, dvs. själva vra
ken eller delar av sådana, är av en helt annan 
karaktär. Skeppen utgör som materiella kul
turprodukter, tydliga belägg för byggnadstra
dition och anpassning till farleder och laster. 
Det är dessa tre krafter som åberopas av Ahl
ström i titeln - spår av hav, yxa och penna. 

Därtill finns ytterligare en faktor, nämligen 
vad lasten innehåller - ofta ett spektrum som 
ger representativa handelsmässiga aspekter. 
Den finns väl representerad hos Ahlström, ge
nom naturvetenskapliga analyser. Om man så 
vill innefattas för fullständighetens skull alltså 
även spåren av mikroskopet i författarens ämne. 

Christian jAhlström är en av de främsta av de 
historiskt orienterade forskare som ägnat sig åt 
att identifiera fartygsvrak med hjälp av histo
riska källor. Hans utbildning och forsknings
verksamhet har närmast haft ekonomihistorisk 
prägel, då gärna med en mångsidig maritim in
riktning (även innefattande den finländska 
handelsflottan och sjömän i hamnstäder, t.ex. 
framställda på de maritimhistoriska konferen
serna Bottnisk Kontakt). Redan i slutet av 1970-
talet hade han lyckats med några av sina största 
uppgifter, också redovisade i denna bok. De 
publicerades i vetenskapliga sammanhang i In
ternational Journal of Nautical Archaeology, år 
1978 och i populär form i Sjunkna skepp, föl
jande år. I samband härmed fick Ahlström en 
för sin forskargeneration ovanlig bekantskap 
med de värdefulla uppgifter som finns i pri
märmaterialet till de danska Öresundstullarnas 
räkenskaper (översiktligt publicerade i ett jät
teverk i tabellform av historikerna Nina El-
linger Bång - f.ö. Danmarks första kvinnliga 
minister - och Knud Korst omfattande tiden 
från Erik av Pommern 1497 till 1857, då tul
larna slutligen avlystes). 

Ahlströms nu publicerade avhandling är fa
scinerande läsning. Den kan ställvis läsas med 
samma intresse som en deckare, och processen 
är inte olik en detektivs. Särskilt värdefull är 
uppställningen av relevanta svenska förord
ningar om sjöfart. På så sätt får den ett ytterli

gare användningsområde utöver de intressanta 
typfallen på vrak kontra arkivkällor. Den kan 
tjänstgöra som en första handledning i histo
riska källor om sjöfart med inte minst maritim-
arkeologisk tillämpning. 

Detta reser med nödvändighet flera princi
piella frågor om kontaktpunkternas karaktär 
mellan arkeologi och historia. Vi kan alla upp
skatta det remarkabla faktum att vi lärt oss en 
del genom att kunna datera vrak till exakta tid
punkter. När inte risk för kontamination före
ligger utan vraken är skrovhela och fynden hit
tas under bevarade däck kan de fungera som 
slutna fynd, frusna ögonblick. Exempelvis har 
Vasa från 1628 givit det första exemplet i Sve
rige på tobaksrökning (en tidig holländsk krit-
pipa, publicerad av C. O. Ceder lund) . Ännu 
mera slående är den stora kronologiska spänn
vidden på fynd i många undersökta vrak, inte 
bara mynt utan även keramik, glas- och metall
föremål. Det kan bevisligen finnas mer än hun
draåriga ting bland dagligen använd utrust
ning i ganska sena vrak. KJassisk är vidare an
vändningen av urmodiga kanoner (dock ofta 
troféer) på regalskepp. Ur museal synpunkt 
har i hög grad samlingar av nyare tids föremåls
kultur berikats just av historiskt identifierade 
vrak. För Australiens del har fynden av 1600-
talsvraken utanför västkusten (de holländska 
ostindiefararna Batavia, Zeewijkm.tl.) betytt att 
regionala museer där kan uppvisa bättre serier 
av föremål från tiden än de flesta museer i ur
sprungsområdet Europa, inte minst Holland 
självt. 

Undertecknad har emellertid gjort sig till 
tolk för uppfattningen, att de flesta vrak är ano
nyma, och därtill att de kommer att förbli så, 
även från senare århundraden. Det hänger del
vis ihop med tillgången på historiska källor 
överhuvudtaget. Sådana börjar visserligen att 
uppträda under medeltid, men i Norden finns 
få specifika förlisningsuppgifter. Först på sydli
gare breddgrader kan man tänka sig en viss re
levans, men då är å andra sidan träresterna 
uppätna av skeppsmask, varför de komparativa 
möjligheterna reduceras väsentligt. Under re
formationstiden och de omedelbart därpå föl
jande epokerna är det i stort sett likadant. För-
lisningsuppgifterna blir flera, men dels an
vänds nästan inga konsekventa egennamn på 
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skepp (de kan heta Gävleholken eller BUia skutan 
i vissa handlingar, men i andra bär de ett annat 
eller flera olika namn) , dels finns inga exakt 
angivna förlisningslokaler som gör det möjligt 
att försöka sig på en identifiering av en vrak
plats. Bevarade sjöprotester, sjöförklaringar och 
mäthandlingar existerar först från slutet av 
1600-talet, men då ytterst sporadiskt. Ännu all
varligare är det måhända att en större del av 
sjöfarten, som gällt inrikes trafik, inte behöver 
vara registrerad (fribrev gäller utrikes seglare). 
I t.ex. Danmark kan man trots detta tillfälligtvis 
få en statistisk uppfattning av det betydande 
omfånget på denna (1600-tal; materialet är 
åberopat t.ex. av Albert Sandklef för Halland), 
men inga mera specifika uppgifter som är av 
direkt nytta i detta sammanhang. 

Ahlström har självfallet haft tur förutom att 
han uppvisat stor skicklighet. Det är många 
vrak och förlisningar som underkastats mot
svarande insatser, men som inte med önskvärd 
säkerhet kunnat identifieras. Ibland tvingas 
även Ahlström att explicit sväva på målet ( t .ex. 
Jutholmenvraket; jfr nedan) . Men framställ
ningen hade tjänat på ett erkännande av dessa 
generella svårigheter, som tillhör vardagen hos 
sportdykare och antikvariska myndigheter. 
Men så länge Ahlström kan hålla sig till den 
»stora» sjöfarten, exemplifierad av exceptio
nellt stora och dyrbara fartyg {Anna Maria vid 
Dalarö 1708), kofferdister med dyrbar last {&t 
Mikael vid Borstö i Finland 1747) eller örlogs
flottan med dess registerrutiner (Vasa 1628, 
Kronan 1676, Birger Jarl på danskt vatten 1813) 
eller befinner sig i så sen tid, att rikedomen på 
arkiv- och tidningsnotiser (Fäderneslandet, Sö
dermanlands skärgård 1845) gör uppgiften re
lativt okomplicerad, är en säker attribuering 
inte bara möjlig utan också trolig. Desto troli
gare om man har tillgång till en sådan effektiv 
insats och kunnighet om materialet som Ahl-
ströms. 

Jag vidhåller alltså, trots Ahlströms och även 
andras lyckade insatser, att majoriteten av 
skeppsvraken förblir anonyma arkeologiska ob
jekt. De historiska förlisningsuppgifterna och 
de arkeologiska vrakplatserna motsvarar be
greppen identifikation och anonymitet. 

Det senare ger en alldeles övervägande sär
prägel åt det arkeologiska materialet. Det är de

finitivt inte en primär uppgift för arkeologer att 
stödja sin arkeologiska analys på historiskt ma
terial. Viktigare är att den arkeologiska analy
sen står på egna ben och först därefter ställs 
mot den historiska. Detta är en klassisk boskill
nad, som redan var föremål för tankar av arke
ologiens egentliga fäder, som C. J. Thomsen i 
Danmark (»sagerne» först, därefter »skrif-
terne»). Det historiska är då sekundärt, exakt så 
som arkeologerna och Ahlström samarbetat. 
Men finns det historia att åberopa skall man gi
vetvis tacka och ta emot. 

Problemet är att många av detta kan få helt 
fel signaler. Samhället kan uppfatta arkeolo
giskt, anonymt, »statistiskt» material som oin
tressant därför att detta material inte kan ge 
samma närhet och detaljverkan som historiska 
källor om en enstaka, i tid och rum begränsad, 
händelse. Detta är bara naturligt. Jag skrev själv 
några rader om fascinationen i detta perspek
tiv i en recension av .Ahlströms Sjunkna skepp (I 
Medd/MAS 1/80): »Vem tillhörde egentligen 
skeletten av den unga kvinnan och den stor
vuxne äldre mannen ombord på S:t Mikael? 
Hur upplevde de de sista ögonblicken?» 

Men inte ens här vill man vara utan mo
mentet av osäkerhet - och av fantasi. I detta fall 
är det förmodligen oundvikligt. Även om Ahl
ström et consortes - kanske - skulle hävda att 
det finns teoretiska möjligheter i någon hol
ländsk kyrkbok. Mänskliga aspekter kan också 
vara anonyma. 

De flesta skepp som förlist vid våra kuster 
kan med överväldigande sannolikhet antas till
höra kategorin »den lilla sjöfarten» eller (ofta 
inrikes) kustsjöfart. Redan från början måste 
sådana fartyg ha varit sämre utrustade och be
mannade än den stora sjöfartens. Majoriteten 
har dessutom varit klinkbyggda och har där
med haft mindre hållfasthet i skroven. För
utom att de kanske blivit mera förlisningsbe-
nägna därigenom så har de även snabbare än 
kravellskepp malts ned till så obetydliga rester 
ovan botten, att de ibland inte ens observeras. 

Förhistorien som är arkeologiens arbetsom
råde, söker alltså efter materiella rester av det 
förgångna i brist på historiska källor. De verk
ligt värdefulla insatserna i ett rent arkeologiskt 
och samhällsorienterat perspektiv är att bena 
ut förhistoriska förhållanden och förhistoriska 
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situationer även upp i historisk tid. Till sådana 
hör definitivt den maritima kulturhistorien. 
Men de konfrontationer av olika material som 
Ahlström presenterat har stort värde för att 
klargöra var vi är och var vi står som maritima 
(eller marina) arkeologer. 

Christer Westerdahl 
Norrbäcksg. 35, 216 24 Malmö 

Le commerce maritime romaine en Méditerranée oc-
cidenlale - El comercio maritimo romano en el Me-
diterråneo ocädental. Colloque international tenu å 
Barcelone, Centre européen pour k Palrimoine Cul-
turel du 16 au 18 mai 1988. Edité par Tony 
Häckens, Editado por Marta Mirö. PACT 27 
1990. Strasbourg Conseil de 1'Europé, PACT 
Belgium, Rixensart. 390 s. Pris 4 000 Bfrcs. 

Förhandlingarna från mötet i Barcelona är till
ägnade den italienske klassikerprofessorn Nino 
Lamboglia (1912-1977), speciellt för hans be
tydelse för värdnationen Katalonien. Lambog
lia var en stor tillskyndare av vrakarkeologin i 
Medelhavet och för denna insats har han hyl
lats på flera sätt än detta. Exempelvis kan näm
nas det skeppsarkeologiska museet på Isola 
Maddalena vid Sardiniens nordspets, som bär 
hans namn (Museo archaeologico navale 
»Nino Lamboglia»). 

Verket är indelat i tre block efter konferen
sens sessioner, med angivet innehåll som: 1) 
den globala (något överdrivet i detta fall) struk
turen och karaktären i maritim handel, 2) tek
nisk struktur i maritim handel och 3) de en
skilda handelsvarorna. De enskilda bidragen 
skall här kortfattat omnämnas och i något fall 
avkasta en likaledes kortfattad kommentar. Det 
är helt följdriktigt i förhållande till innehållet, 
men innebär trots allt en förenklad insats. 

Bidragen är i sig själva kortfattade, och re
censenten får ibland lita till övertitlarna sna
rare än till språkkunskaperna. Bidragen har 
publicerats på engelska, franska, spanska och 
italienska, och det säger sig självt, att inte alla 
kunnat läsas och förstås med samma uppmärk
samhet, i varje fall inte av den valde recensen
ten. 

Till det första blocket hör som inledning två 

bidrag om handelsjuridiska frågor, som dess
värre inte fängslat recensenten (Castresana 
Herrera och Giménez Candela). Ett mera lätt
illgängligt bidrag på engelska av Bonanno om 
sodoekonomisk struktur i romersk handelssjö
fart är, trots sin eklektiska karaktär, av allmänt 
intresse. Det behandlar frågan om den offici
ella hållningen hos klassiska författare gente
mot handel och sjöfart - som lågstatusnäringar 
enbart värda förakt och ovärdiga romerska aris
tokratiskt deltagande (jfr t.ex. textboken av 
Meijer & van Nijf: Trade, transport and society in 
the ancient world. A sourcebook, 1992) - motsvarar 
verkligheten. Det visar sig i själva verket, att 
högaristokratin, låt vara indirekt, på flera sätt 
genom klienter och frigivna aktivt finansierade 
de stora investeringar som gjordes. Märkligt 
nog har skeppsarkeologin just på detta område 
gjort inbrytningar genom de namn som dykt 
upp på emballage-amforor och deras myn
ningsproppar av terrakotta. 

Ett kort bidrag gäller förbindelser till och 
från Spanien (Villela Masana) och ett annat 
kommunikationer i västra Medelhavet (Balil). 
De »små hav» eller i sig slutna transportzoner 
som bassängen består av och vilka återfanns av 
Fernand Brandel i stort sett i samma form som 
i antiken, har här namnen {Mare eller ibland 
riktigare Sinus och då i mask. form på -us) Ibe-
ricum, Bakaricum, Gallicum, Ligusticum, Sardum, 
Tyrrhenicum och AJricum. De trader efter vilka 
varor fördelats inneslutna i amforor av vissa val-
definierade typer tenderar att överensstämma 
med dessa zoner för den »lilla sjöfarten» och 
även efter dessas förlängningar, också på land. 
Balils bidrag nämner även inrättningar som 
hamnar och fyrar. Slutligen följer i denna ses
sion ett inlägg (av Plana & Prieto) om det ro
merska Katalonien (nordöstra delen av Hispa-
nia Tarraconensis). 

Till del andra blocket hör en uppsats (Mas-
tino & Zucca) om Sardiniens plats i de antika 
farledssystemen, om nu detta är en adekvat be
skrivning av det faktiska innehållet; det finns 
ju inga källor med facit, som ger samma exakt
het som farleder på ett historiskt sjökort. Ett bi
drag av den erfarne maritimarkeologen Black
man behandlar spanska hamnar; ytterligare 
några ämnen som behandlas är den kanta-
briska handelsvägen (Marcos Garcia), han-
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delsmönstret som det avspeglar sig i skeppsvrak 
(Parker), romersk skeppsikonografi (Casano-
vas) och åtgärder för skydd av skeppsvirket (av 
Foerster, en framstående, nu avliden spansk 
skeppsarkeolog). Förbindelser mellan havs-
och flodbunden trafik på Ebro i provinsen Tar-
raconensis behandlas av Izquierdo i Tugas. De 
sista ämnena i denna session gäller handeln 
med amforor i nordöstra Katalonien (Nolla) 
och farlederna (se anmärkning ovan om be
greppet) i Orienten från Röda havet och .Afri
kas Horn vidare mot Indien (Pasqual). 

Det tredje och sista blocket, om olika varor, 
inleds med två bidrag om marmor, som onek
ligen - av naturliga skäl - är en produkt som 
markerar maritim transport (Pensabena, 
Mayer, den senare med Spanien som utgångs
punkt) . Annat stenmaterial för byggändamål 
behandlas av Alvarez i Peres, romersk skulptur 
i Hispania citerior (hitre Spanien) av Röda och 
ursprung och cirkulation för keramik på 
grundval av mineralogisk-petrografiska analy
ser av Mannoni och Sfrecola. Glasets roll utreds 
av Carreras i Rosell & Villalba i Varneda, amfo
ror och vinhandel med dess distinkta fördel
ning har fått en översiktlig behandling av en 
annan känd forskare på området (Liou) till
sammans med en mer lokal begränsning till 
Tarraconensis (Miro). 

Det system som försörjde den proletarise-
rade miljonbefolkningen i Rom, den årliga 
spannmålstrafiken från kornbodar i Egypten 
och Afrika (proconsularis; Tunisien) kallades 
Annona (begreppet t.o.m. deifinierat som gud
innan med samma namn; jfr lat. annum = år). 
I en intressant studie betraktas det som basen 
för den ekonomiska utvecklingen i romarriket 
(Remesal Rodriguez). Man kunde tillfoga, att 
en annan grundfaktor i 'handel ' (begreppet är 
diffust) och transport är den för sin tid gigan
tiska militära organisationen vid gränserna, 
inte minst längs Donau, Rhen och vidare i Stor
britannien. 

Rodriguez jAlmeida har slutligen besökt Tes-
taccio i Rom. Denna ännu markanta profil i 
den eviga staden är en kulle som nästan ute
slutande består av sönderslagna dolia och am
foror, belägen just där flodtransporten på Ti
bern upphörde . Av naturliga skäl är egentliga 
utgrävningar av Testaccio omöjliga, men yt-

plockning ger en initierad möjlighet till intres
santa iakttagelser av lösfynd och deras åter
kommande inskriptioner. 

Påfallande är, som man kan vänta sig i en vo
lym tillägnad Nino Lamboglia, inslaget av re
sultat från undervattensarkeologiska utgräv
ningar. Det är i och för sig glädjande, men man 
kan inte komma ifrån att som i nästan all me-
diterran arkeologi de skriftliga källorna stän
digt tjänar som resonansbotten och i värsta fall 
facit. De resultat som faktiskt nåtts, både ge
nom problemorien terad arkeologi, epigrafik 
och historia skulle vara tillräckliga för att for
mulera, från traditionella historiska källor (auc-
tores) självständiga, bedömningar. Som enstaka 
exempel och föredöme kunde nämnas Moses 
Finleys utomordentliga insatser. Om detta finns 
bara en eller annan antydning ovan. En kan
ske finns i den militära aspekten? Behövs 
månne ett nytt paradigmskifte? 

Christer Westerdahl 

Jan Svanberg och Anders Qwarnström, Sankt 
Göran och draken. Tidens förlag, Stockholm, 
1993. ISBN 91-550-3914-6. 

Denna bok kommer, det är min övertygelse, att 
ingå i konstvetenskapens hävder som ett ex-
emplariskt fall av en nära samverkan mellan en 
konsthistoriker och en fotograf med konstnär
liga ambitioner. Man måste gå ett halvsekel till
baka i tiden för att stöta på något liknande. Jag 
tänker främst på Alfred Ehrhardt och Hans 
Wenzel som gemensamt skapade bildverket 
Niederdeulsche Madonnen år 1940 eller Albert 
Renger-Patzsch - idag högeligen uppskattad 
som exponent för expressionismens fotokonst 
- och Werner Burmeister som så tidigt som 
1930 utkom med bildbandet Norddeutsche Back-
steindome. Numera är det dock färgen som ut
gör ett bärande element och har förvandlat 
fotograferingen till ett nytt medium. 

.Anders Qwarnströms kamera utgjuter en 
guldskimrande lyster över föremålen, påmin
nande om NKsjulkataloger från åren omkring 
1980. Den varma framtoningen motsvarar bäst 
den miljö av levande ljus som den medeltida 
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betraktaren brukade röra sig i. Bildsidorna pre
senterar ansiktenas högtidliga uttryck i en matt 
emaljglans som ett tecken på fotografens per
sonliga handskrift. Varenda vrå och klyfta av 
skulpturernas komplicerade uppbyggnad har 
trätt i dagen genom ett skickligt arrangerat 
lampsystem. 

Presentationen är dock ej blott en belys-
ningsfråga. Qwarnström och Svanberg fresta
des aldrig av sneda blickvinklar eller störtande 
perspektiv. Detta är en dygd som ej kan värde
ras för högt. Det är den vetenskapligt korrekta 
ortogonalen som fått företräde, långt borta 
från varje form av effektsökeri. Förlaget har 
dessutom gjort sitt yttersta för att få fram en 
vacker publikation som emotsetts av publiken 
med stor förväntan trots att utgivningen förse
nades i flera år. 

Utbredningen av den ikonografiska bak
grunden och S:t Görans-kultens spridning, i 
synnerhet i Sverige, är en omistlig del av konst
verkets förståelse. Man undrar om texten från 
Legenda aurea, som föreligger i flera hundra 
handskrifter, även fanns på lågtyska, Notkes 
eget språk, som överlevde i Brygge och Ant
werpen och som ofta talades i medelt idens 
Stockholm. Frågan om vi här eventuellt kan 
räkna med ett S:t Görans-broderskap av Dan-
zigmodell är ännu svävande. Karl Knutsson 
Bonde borde ha kommit i beröring därmed 
under sina långvariga exilperioder i Danzig. 

Ett större utrymme tar S:t Görans-gruppens 
receptionshistoria. Här har Jan Svanberg på 
grundval av egna tidigare publikationer kart
lagt den omfattande efterföljd konstverket fått 
i Norden. Tabellariska förteckningar förmed
lar en klar bild. Här kan man utläsa den grad av 
resonans som Notkes monumentala skapelse 
framkallat i skiftande sociala miljöer, även om
fattande trivialområdet. Att Finland intar en 
självskriven plats i detta sammanhang är ett vik
tigt faktum med hänsyn till Sten Stures politik. 
Men även avlatstågen som ej brydde sig om 
den gamla sockenstrukturen borde tagas i be
aktande, också av den anledningen att de spe
lade en sådan framträdande roll vid S:t Görans
gruppens tillkomst. 

Huvudsyftet med boken, som antagligen i 
början varit koncipierad som Notkemonografi, 
riskerar emellertid att komma i skymundan för 

den perifera materialrikedomen. Vissa centrala 
passager blir alltför kortfattade och en del en
ligt min åsikt oumbärliga sakuppgifter fattas 
(bl.a. stölden av några viktiga föremål från Stor
kyrkans museum år 1978). 

Det är tacknämligt att Jan Svanberg gjort två 
detaljutredningar där den tidigare forskningen 
kändes otillräcklig. Klokt nog anlitade han ett 
par experter på var sitt område. Det gäller 
myntavtrycken (s. 94) som med hjälp av le
dande numismatiker, Lars Lagerqvist och Chris
tian Hamrin, kunde bestämmas närmare. För
utom elt antal svenska örtugar fanns det ett äld
re danskt mynt och ett som slagits i .Anklam år 
1393 (not 45 s. 223). Svanberg har inte vidare 
tagit upp frågan, men detta fynd tycks utan tve
kan vara ett starkt stöd för uppgiften att Lassan, 
Anklams hamnort , varit Notkes födelsestad. 
Här kan man framledes utelämna frågeteck
nen. Lassan har f.ö. underskattats för mycket. 
Den mäktiga Johanniskyrkan, vars djärva ut
byggnad stannat av redan långt före reforma
tionen, och två långgator med ståtliga skeppar-
och redarhus återspeglar ännu den betydelse 
som Lassan ägde vid mitten av 1400-talet. 

Den andra utredningen befattar sig med S:t 
Görans-gruppens heraldiska utsmyckning. Här 
hade Roosvals hypoteser, om sköldemärken ef
ter Sten Stures underbefälhavare vid Brunke-
bergsslaget, inte kunnat bekräftas av heraldi-
kern Adam Lewenhaupt, vars åsikter man idag 
anser vara förlegade. Jan Raneke granskade 
därför frågan enligt moderna metoder (s. 
196-198). Men hans resultat poängterar ytter
ligare att det ej kan röra sig om deltagare i stri
den. Det som man kan fastslå med säkerhet är 
att det gäller tre riksråd, samtliga tillhörande 
Sten Stures släktkrets, och en Lundakanik. 
Flera positiva rön tillkommer i form av nya de
taljobservationer som Svanberg tackar konser
vatorerna för. Dessa håller numera alltid ett va
kande öga på skulpturgruppen. 

S:t Göran har haft en mycket skiftande re
ceptionshistoria, som satte sina spår även i 
skönlitteraturen. Vi måste förutsätta att varje 
epok har kommit med sin egen reinterpreta-
tion av konstverket. Här gäller det att differen
tiera. Omtolkningsförsök märks redan i sam
band med Sten Stures fall, vilket även tvingade 
Notke att lämna landet. Den romerska kurial-
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politiken hade släppt sitt inflytande över Sve
rige strax dessförinnan. 

Det var j\llan Ellenius som först fäste upp
märksamheten på denna avgörande punkt 
med en konsthistorisk analys av Verner von 
Hcidenstams diktning och därmed satte han 
igång en debatt som inte kommer att bedarra. 
Ellenius har helt förbigåtts i boken och detta är 
enligt min uppfattning icke acceptabelt. Av
ståndet mellan rimkrönikan, Messenius och 
Heidenstam är enormt och har föga att göra 
med konstverkets tillkomst och den ursprung
liga intentionen som ligger bakom. 

Ellenius framförde hur mycket opinionsvå
gen under unionsupplösningens år höll sekel
skiftets svenska offentlighet i ett järngrepp. Även 
Roosval rycktes med av dessa emotioner och föll 
för frestelsen att lämna vetenskapens smala stig. 

Redan Vatikanregesten från 1492, som före
ligger tryckt liksom allt annat källmaterial 
kring S:t Göran, tillhör ett senare skede (se s. 
109 i min Notkebok). Dessutom är det osäkert 
om den överhuvudtaget har med skulptur
gruppen i Storkyrkan att göra utan snarare 
hänger ihop med ett kapellbygge på Brunke-
bergsåsen och Sten Stures försök att efteråt 
vinna påvens erkännande och stöd för sin po
litik. Men här fanns stoffet för Hcidenstams 
diktning, den festliga processionen som utmå
lades och gav fantasin näring om och om igen. 
Det hade varit bättre att konsultera Yngve Bri
lioth, som behandlade dessa regester i avhand
lingen om den påvliga beskattningen av Sve
rige och som kom fram till helt andra slutsatser. 

Den kritiska fördjupningen saknas ej blott i 
detta spörsmål utan är kännetecknande för hu
vudparten av Svanbergs framställningssätt. Här 
slår översiktsläsningen igenom. Den kan heller 
inte stöttas av en polemisk retorik som förfat
taren gömmer i noterna (not 6 och 8 s. 220). 

Tillkommer att starka röster inom den ny
are svenska historieskrivningen - j a g åberopar 
främst Jerker Rosén - har arbetat fram en hell 
annan syn på Brunkebergsslaget som bättre går 
ihop med vissa »gränsövergripande» ätter i 
Nordens gemensamma riksråd. Det är välom-
vittnat att Notke har rekommenderats i dessa 
kretsar. Helt i förgrunden står Krummedikarna 
med sin interskandinaviska politik: Notke-
främjaren Albert i Lybeck som lade hertigdö-

mena under danska kronan, Agneta i Wendel 
och hennes närmaste i Uppland, som höll sig 
borta från Bninkeberg och deras fränder i 
norska riksrådet respektive i Skåne. 

Helt obegripligt blir Svanbergs påstående: 
»Till det [Lybeckkorset] var en särskild avlat 
knuten medan Masts [dvs. den påvliga prela
tens] romerska jubelårsavlat inte var knuten till 
någon bild» (s. 220). En kommentar är över
flödig med hänsyn till alt nuntien applicerade 
relikerna med tillhörande avlatslegitimation på 
pergament i S:t Görans bröst i egen hög per
son. Till hans uppdrag hörde en botkampanj i 
ett stort antal svenska och finska kyrkor som 
delvis är namngivna i tillhörande riksrådspro
tokoll. Här firade han, assisterad av flera följe
slagare, stationsgudstjänster enligt de romer
ska biktformulären som alltid brukade hållas 
framför en bild, åtminstone ett krucifix. Inte 
någon annanstans i Europa observerar man en 
sådan frekvent förekomst av S:t Görans-bilder 
som i trakterna där Antonius Mast tågat fram. 
Att ha kartlagt den rika förekomsten är utan 
tvekan Jan Svanbergs förtjänst. 

Det är väldokumenterat att nuntien fortsatte 
sin avlatskampanj även efter vigningsceremo-
nien i Storkyrkan och att han den 8 januar i 
1490 bröt upp från Stockholm för att via ett 
flertal orter i Mällarlandskapen fortsätta till 
Äbo stift, där det noteras särskilt många S:t 
Görans-bilder (s. 110 i min Notkebok). Svan
berg däremot hävdar, stick i stäv mot bevarat 
primärmaterial, att Antonius Mast avbröt sin 
verksamhet i Sverige omedelbart efter vig
ningen av S:t Göran i Storkyrkan. Faktum är att 
han ej återvände till Antwerpen förrän 1492. 

Jan Svanbergs polemik når kulmen med ett 
citat ur min Notkebok (s. 29), som förkortats 
och ryckts ur sitt sammanhang. Det kan med 
största frimodighet upprepas här i sin fullstän
diga ordalydelse: »Detta tänkesätt bottnar i en 
ofattbar chauvinism på de nordiska broderfol
kens bekostnad.» Erik Moltke har ännu strax 
före sin bråda död skrivit till mig för att delge 
sin känsla av befrielse när han läste mina bi
drag: Det fanns aldrig någon Danebrogpå draken! 

Gerhard Eimer 
Kunstgeschichtliches Institut, Postfach 1119 32, 

D-60054 Frankfurt am Main, Tyskland 
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Hans j0 rgen Frederiksen och Inger-Lise Kol
strup, Ny dansk Kunsthistorie, bind 1, Troens 
kunst. Köpenhamn 1993. 239 s. ISBN 87-7248-
202-8. 

För drygt ett decennium sedan hade jag gläd
jen att här i Fornvännen recensera första de
len av Norges kunsthistorie och kunde då konsta
tera att både Danmark och Finland något 
tidigare fått varsin nationell konsthistoria 
medan konsten i Sverige ännu väntade på en 
modern presentation. Denna brist är nu på väg 
att avhjälpas. De fyra första banden av Signums 
svenska konsthistoria har redan kommit, men än 
en gång har Danmark genom Ny dansk kunst
historie gått före. Den tidigare danska konsthis
torien började ges ut 1972 och det säger en del 
om kultursituationen i Danmark att man där 
efter bara två år t ionden är mogen för en ny 
omgång. 

Vad är det då som motiverar denna sats
ning? Strikt konstvetenskapligt har forskningen 
knappast hunni t lägga så många nya rön till 
den tidigare kunskapen att detta skulle kunna 
ge fog för en så tidig omprövning. Det är där
för endast i begränsad omfattning fråga om re
vision av tidigare slutsatser. Det handlar snarare 
om ett annat sätt att närma sig materialet, om 
andra infallsvinklar. Bokens titel är adekvat och 
välfunnen: det är en ny dansk konsthistoria, 
den är med andra ord skriven på ett nytt sätt 
och underrubr iken, Troens kunst, antyder var 
tyngdpunkten ligger. Den som söker en tradi
tionellt akademisk stilhistoria har tveklöst 
större utbyte av den äldre versionen. I detta lig
ger ingen värdering - båda versionerna har 
sina för- och nackdelar, sina förtjänster och sina 
brister. 

Till den nya versionens odiskutabla fördelar 
hör en anpassning till den internationella 
praxis, som är den enda rimliga för historiska 
publikationer av detta slag. Ett lands gränser är 
minst av allt statiska, vilket inte sällan trasslat 
till det för nordiska medeltidshistoriker. Skåne 
tillhörde Danmark medan Finland var en del 
av Sverige och den som skall skildra situatio
nen under medeltiden måste bestämma sig för 
vilka gränser som skall gälla, de medellida eller 
dagens. Det saknas inte argument för att låta 
den behandlade periodens gränser styra urva

let, men eftersom dessa växlade och under vissa 
tider var högst diffusa leder ställningstaganden 
av detta slag till en rad opåkallade svårigheter. 
Tag Gotland till exempel: skall denna starkt 
tyskdominerade ö under ett medeltida skede 
föras till Sverige, under ett annat till Danmark 
- skall det starkt tyskpräglade Vamlingboreta-
blet från 1300-talets tredje fjärdedel behandlas 
i svensk eller dansk konsthistoria? I andra delar 
av Europa var situationen än mer tilltrasslad, 
vilket lett till att kontinentala konsthistoriker 
konsekvent valt att ta sin utgångspunkt i de 
gränser som gäller vid skrivtillfället. Så har 
långt ifrån alltid varit fallet i Norden och det är 
därför glädjande att kunna notera att förfat
tarna redan i förordet deklarerar anslutning 
till internationell praxis. Moderna läsare av 
dansk konsthistoria överser nog med att Ble
kinge gått förlorat. 

Inger-Lise Kolstrup inleder med Kumlen for 
kristendommen, det vi vanligen beskriver som 
folkvandringstida, vendel- och vikingatida 
konst, dvs. perioden mellan ca 400 e.Kr. och 
1000-talets mitt. Detta mer än sexhundraåriga 
skede, som i ett internationellt perspektiv tvek
löst är Skandinaviens mest självständiga, be
handlas på knappa trettio sidor, medan föl
j ande avsnitt, Den kristne middelalder, som de 
facto är cirka hundra år kortare har givits ett 
sex gånger så stort utrymme. På denna fördel
ning kan man naturligtvis ha synpunkter. Det 
kan t.ex. erinras om att Signums svenska konst
historia ägnat den förkristna konsten hela två 
band, men å andra sidan är det inte länge se
dan traditionell nordisk konsthistoria började i 
missionsperioden. 

Danmarks förkristna konst är, lika litet som 
den norska och svenska, nationell. Den skapa
des i ett skede innan gränserna var utstakade. 
Den är däremot särpräglat nordisk och det är 
därför naturligt att i detta avsnitt anlägga ett 
nordiskt perspektiv och låta norska och svens
ka exempel fylla ut de luckor en ogynnsam 
fyndsituation skapat. På det knappa utrymme, 
som står till buds, lyckas Inger-Lise Kolstrup väl 
sammanfatta den utveckling som leder fram 
mot Jellingstenen och Urnesportalen, två mo
nument på gränsen till medeltiden. Framställ
ningen är i bästa mening populärt hållen och 
hon avstår helt från den i stilistiskt avseende in-
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adekvata begreppsapparat som under hela 
1900-talet trasslat till den akademiska stilde
batten. Det är ett mycket gott tecken och låt oss 
hoppas att hon i detta avseende får många ef
terföljare. Inger-Lise Kolstrup har istället valt 
en ikonografisk infallsvinkel. Det är modigt 
men helt i linje med det följande avsnittet. 
Kristna bildframställningar erbjuder förvisso 
många problem men står på det hela taget på 
en stabil ikonografisk bas. Det är, med få un
dantag, inte lika lätt att tolka bilderna på ven
deltidens metallbeslag och vikingatidens run
stenar utifrån skriftliga källor. Det ligger där
för i sakens natur att några av Inger-Lise 
Kolstrups slutsatser vilar på bräcklig grund, 
men hennes tolkningar utifrån Eddadikt
ningen är både intressanta och tankeväckande. 
Detsamma gäller i än högre grad en rad hårt 
stiliserade ansiktsmasker på beslag och runste
nar, suggestiva bildframställningar som ingen 
tidigare förmått förklara. Inger-Lise Kolstrup 
uppfattar dem som ontawärjande. Här finns 
inga litterära uppgifter att stödja sig på men en 
jämförelse med likartade företeelser i andra 
kulturområden vittnar entydigt om att hon har 
rätt. Under alla omständigheter är hennes sätt 
att behandla materialet uppfriskande och av 
större intresse än den inkrökta stilanalys som 
dominerat i delar av den äldre litteraturen. 

Nu är inte alla stilistiska övervägande av 
ondo . När jag i mitten på 50-talet först läste 
konsthistoria överskuggade stilanalysen allting 
annat. Praktiska övningar och prov bestod i att 
med hjälp av lockarnas svall och dräktveckens 
fall datera den förelagda bilden. Det kunde 
ibland upplevas som ensidigt och föga frukt
bart. När jag femton år senare återupptog stu
dierna var det därför en befrielse att kunna no
tera att intresset var på väg att förskjutas från 
bildens yttre form mot dess innehåll, stilanalys 
ersattes av bildtolkning. Det var entusiastiska 
danska teologer och konstvetare som här i 
Norden initierat denna tendens, som fortfa
rande är en vogue och som i hög grad präglar 
Ny dansk kunshistorie. Hans J0rgen Frederiksen, 
som behandlar avsnittet från kristendomens in
träde fram till reformationen, det vi kallar me
deltid, är ikonograf med föga intresse för den 
stilhistoriska utvecklingen. Först i sammanfatt
ningen finns en flyktig jämförelse mellan ett ti

digt och ett sent krucifix. Även om det danska 
materialet i detta avseende inte är lika rikt som 
det svenska finns det några exempel väl ägnade 
att belysa utvecklingen mellan 1100 och 1520. 
Det är ju faktiskt så att form och innehåll i lyck
liga fall samverkar, men detta samspel förmår 
aldrig fånga författarens intresse, som istället 
koncentreras kring rent ikonografiska tolk
ningar. Här skulle man möjligen önska bättre 
balans. Beträffande det förkristna materialet 
har den tidigare, ensidiga stilanalysen knappast 
fört forskningen framåt och när det gäller me
deltidens kristna konst finns idag en tendens 
att lägga allting i den motsatta vågskålen. 

Denna anmärkning skall inte undanskymma 
det positiva i Hans J0rgen Frederiksens fram
ställning, som inleds med en fyllig redogörelse 
för den kristna konstens förutsättningar. Hans 
teologiska och kulturhistoriska kunskaper är 
omfattande och han äger förmåga att på ett 
klart och begripligt sätt förklara delar av de 
kristna idéföreställningar som utgör basen för 
medeltida arkitektur och bildkonst. Han skild
rar på ett intresseväckande sätt den tal- och ljus
metafysik som ligger till g rund för kyrkobygg
nadens utformning, redogör initierat för por
talernas, altarets och dopfuntens förutsätt
ningar. Det finns faktiskt också ett kort avsnitt 
som enligt rubriken uppger sig behandla stil og 
teknik, men det är knappast detta som stimule
rar hans intresse och det är inte där hans kun
nande har sin tyngdpunkt. Uppmärksamheten 
riktas istället mot ikonografiska problem och 
denna inriktning sätter sin prägel på urvalet. 
Det är kalkmålningar och senmedeltida altar
skåp som tillåts breda ut sig på andra material
gruppers bekostnad. 1200-talets sydskandinav
iska skulpturskola, som av Aron Andersson be
tecknats som Danmarks främsta och mest 
signifikanta bidrag till europeisk gotik, är inte 
ens nämnd. Den är i stilistiskt avseende av allra 
största intresse men förmår knappast utmana 
den ikonografiska kreativiteten. 

Kalkmålningarnas och altarskåpens bild
program är i alla avseenden väl presenterade, 
ibland på ett oväntat generöst sätt. Den stora, 
praktfulla al taruppsättningen i Ärhus dom
kyrka, tillskriven Bernt Notke, skildras ingå
ende på hela tretton sidor, som rymmer inte 
mindre än tio vältagna färgbilder, helheten i 

Fornvännen 91 (1996) 



134 Recensioner 

olika positioner och därtill ett urval represen
tativa detaljer. Detta är utmärkt och ändå sak
nas en bild, en enkel teckning som klargör skå
pets komplicerade konstruktion och förklarar 
hur bi lderna växlar i relation till kyrkoårets 
gång. Det ligger i sakens natur att alla objekt 
inte kan ges samma utrymme men i fall som 
detta får läsaren en mycket fyllig information. 

Bokens bildmaterial är med några anmärk
ningsvärda undantag av hög kvalitet, vackra, 
vältagna och instruktiva färgfotografier. I någ
ra fall borde dock förlagets bildredaktör ha 
ansträngt sig ytterligare. Jellingstenen, ett 
danskt nyckelmonument, presenteras i tre kon
trast- och informationslösa bilder, Hans Briig-
gemanns altare i Schleswig förefaller fotogra
ferat med rysk 30-talsfilm och som exempel på 
Broaskatten har ATA levererat en överexpone
rad och urblekt kopia, som inte i något avse
ende förmår spegla originalets tekniska och es
tetiska egenskaper. Detta är dock undantag, 
som kompenseras av ett stort antal utomor
dentliga tagningar. Illustrationsmaterialet stöt
tas av långa, välskrivna och informativa bild
texter, som väl kompletterar den löpande fram
ställningen. 

Kort sammanfattat: en vacker, fängslande 
och i många avseenden kunskapsrik bok, en i 
bästa mening populärvetenskaplig framställ
ning, som förvisso kommer att locka till för
djupade studier. Men det måste också konsta
teras, att den som törstar efter stilhistorisk ori
entering, gör nog bäst i att söka vederkvickelse 
i andra källor. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 

Markus Hiekkanen, The Stone Churches of the M e 
dieval Diocese of Turku. A Systematic Classificalion 
and Chronology. Suomen Muinaismuistoyhdis-
tyksen Aikakauskirja - Finska Fornminnesföre
ningens Tidskrift 101. Vammala 1994. ISBN 
951-9057-11-0, ISSN 03551822. 

I mars 1994 framlade fil. lic. Markus Hiekka
nen en doktorsavhandling med titeln The Stone 
Churches of the Medieval Diocese of Turku. A Syste
matic Classificalion and Chronology till offentlig 
granskning vid Helsingfors universitet. Oppo

nent var fil.dr Ann Catherine Bonnier från 
Stockholm. 

Avhandlingen är en diger lunta på över fyra
hundra sidor och behandlar samtliga återstå
ende medeltida kyrkor, sakristior och kapell i 
Finland, 101 till antalet. Författaren har per
sonligen vid två eller flera besök gått igenom 
och mätt upp alla byggnader (utom Signilskärs 
kapell) från golv till tak, ett enormt arbete som 
imponerar redan som fysisk prestation. Ut
gångspunkten var att genom noggranna de
taljstudier försöka komma de medeltida bygg
mästarna på spåren, att utröna om det går att 
läsa ut hans eller hans arbetslags avskrift, unge
fär på samma sätt som man kan avläsa en må
lares »handstil» genom penselföringen på du
ken. För ändamålet valde Hiekkanen ut ett 
antal element, som utgående från författarens 
erfarenhet var givande med tanke på den klas
sifikation han hade för ögonen. Elementen var 
ursprungligen fler än de tio som slutligen val
des ut för att göra arbetet hanterligt. Dessa 
utgjordes av byggnadernas inre mått, mur-
ningsfogar, dörröppningar, fönsteröppningar, 
murnischer, vindstrappor innanför murarna, 
externa predikstolar, gaveldekorationer, vinds-, 
ljus- och Ijndöppningar samt välvning. Hiekka
nen har också utnyttjat naturvetenskapliga me
toder, av vilka han bedömer dendrokronologin 
som varande den mest tillförlitliga och exakta 
när den används med kritisk urskillning. När 
det gäller C14-metoden visar han däremot på 
ett stort antal möjligheter till felkällor av 
grundläggande natur. 

Medeltidskyrkorna i Finland har haft en 
etablerad kronologi som hittills inte allvarligt 
har ifrågasatts. Den utarbetades i tiden av 
främst likka Kronqvist och publicerades 1948 
i verket Die Mittelalterliche Kirchenarchitektur in 
Finnland (red. C. A. Nordman, SMYA - Finska 
fornminnesföreningens tidskrift XLVILl). Se
nare forskning har i stort sett gått i Kronqvists 
fotspår, med tillägg av nyare rön. Genom sitt 
från tidigare forskning avvikande metodiska 
grepp gör Hiekkanen en del viktiga iakttagel
ser, som ställer invanda föreställningar på hu
vudet. Bland annat kommer han till resultatet 
att kyrkorna kan delas in i tre huvudgrupper -
A, B och C - med respektive undergrupper . 
Till det viktigaste hör emellertid konstateran-
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det att kyrkorna i g rupp A som utgörs av ma
jori teten av kyrkorna i Egentliga Finland och 
Nyland har byggts betydligt senare än man hit
tills har trott, mellan 1430 och 1490 - ett re
sultat som i hög grad var överraskande för för
fattaren själv. (Det självklara undantaget är 
Äbo domkyrka och koret i biskopskyrkan i Ko
rois, som hör till samma generation, men inte 
till samma grupp, som de åländska kyrkorna, 
se nedan.) Dessutom menar författaren att kyr
korna byggdes i ett skede efter en enhetl ig 
plan, i stället för som man tidigare trodde i en 
serie med tidsmässigt lång utsträckning där 
man antogs ha börjat med en träkyrka till vil
ken man anslöt en sakristia, senare byggde ett 
långhus i sten och därefter välvde byggnaden 
etc. När det gäller de åländska kyrkorna 
(grupp C) förstärker och detaljerar Hiekka
nen de dateringar till 1200- och 1300-talet som 
tidigare har framställts i bl.a. verket Ålands me
deltida kyrkor (Stockholm Studies in History of 
Art 25, 1973) och visar också på ohållbarheten 
i den dreijerska uppfat tningen om att kyr
korna skulle vara från 1100-talet. 

Kyrkorna i klass B finns främst i Tavastland, 
Satakunta och Österbotten. Byggnadsperioden 
sträcker sig från 1480 till 1500, alltså också här 
mycket senare än vad man förut antagit. 

Denna föryngringskur har inte alltid mötts 
av uppskattande hurrarop. Tvärtom har mot
ståndet ofta varit rätt hårt både bland lekmän 
(främst de drabbade prästerna och försam
lingsmedlemmarna) och forskare. Särskilt när 
det gäller de åländska kyrkorna har debatten 
tidvis varit häftig och kommer väl att så förbli 
en tid framöver. De församlingar som har fått 
se sina gudshus föråldras har veterligen inte in
lämnat några protester - möjligen en finger
visning om attityder som omedvetet också kan 
påverka förhållandet mellan forskaren och 
hans eller hennes objekt. 

Vid sidan av de rent metodiska meriterna i 
Hiekkanens arbete måste man framhålla det 
betydelsefulla i att det nu existerar ett arkitek-
turhistoriskt korpus för hela vårt sakrala me
deltida byggnadsarv, ända i detalj. Det bör rim
ligtvis också kunna vara till hjälp vid ett syste
matiskt studium av kalkmålningar och kalk-
målningsfragment, viktigt i synnerhet när de 
gäller de mindre kända målningarna i kyr

korna i Satakunta, Österbotten och Tavastland, 
som har blivit i skuggan av de stora målnings
sviterna i t.ex. Hattula, Lojo, Kaland och Töv-
sala. Hiekkanen tar alltså också upp kalkmål
ningarnas betydelse för dateringen av olika 
byggnadsdelar, utan att för den skull påstå att 
alla målningar har kommit till direkt efter att 
byggnaderna har blivit färdiga. För övrigt vore 
det mycket intressant att få se vilka resultat 
Hiekkanens metodiska grepp skulle ge för kro
nologin i t.ex. uppländska kyrkor. Kanske man 
kan hoppas på att någon väster om Bottniska vi
ken antar denna utmaning? 

Ett sammandrag av avhandlingen har Hiek
kanen publicerat i Historisk Tidskrift för Finland 
nr 3,1994, och i samma nummer av HTF ingår 
också Äsa Ringboms artikel »Dateringen av 
Ålands kyrkor», där hon kommer med motar
gument. 

Avhandlingen har f.ö. av Vetenskapliga sam
fundens delegation i Finland tilldelats heders
omnämnandet »årets bästa vetenskapliga verk 
1994» (tillsammans med tre andra avhand
lingar). 

Camilla Ahlström-Taavitsainen 
Fabriksgatan 22 G52, FI-00140 Helsingfors, Finland 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Liturgie und An-
dacht im Mittelalter, Katalog Erzbischöfliches 
Diözesanmuseum Köln, Ausstellung 9 Okt. 
1992 - 10 Jan. 1993. Red. Joachim M. Plotzek 
och Ulrike Surmann. Belser Verlag 1992. 420 s., 
ill. 380 färgpl. ISBN 3-7630-5784-6. 

Vatikanbibliotekets utställning »Liturgi och an
dakt under Medeltiden» vid Stiftshistoriska mu
seet i Köln 1992-1993 hade bokmåleriet som 
huvudtema. Man ville framhålla vilken fram
trädande roll de kristna liturgiska böckernas 
konstnärliga utsmyckning spelade i det medel
tida fromhetslivet i Europa, såväl i kyrkans 
liturgi som i privat andakt. Ur Vatikanbibliote
kets stora medeltidssamlingar visades 88 illu
minerade handskrifter, som representerar 
konstnärliga höjdpunkter inom bokmåleriets 
västliga och byzantinska tradition. Av dessa här
stammar ca 40 från Italien, 13 från Byzans, ca 
10 från Frankrike och Tyskland och ett mindre 
antal från övriga länder. I utställningskatalogen 
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är handskrifterna uppställda i kronologisk följd 
från 500-talets Codex Purpureus utan konstnärlig 
utsmyckning till 1500-talets praktböcker fyllda 
med helsidesilluminationer och initialdekorer, 
t.ex. Clemens VlLs praktantiphonarium 1534 
(Cap. Sist. 4). 

I utställningskatalogen presenteras varje 
handskrift utförligt med bilder, innehållsför
teckning och litteraturförteckning samt med 
en redovisning av forskningen kring beställare 
och konstnär, stil och ikonografi. De 380 färg
planscherna är av mycket hög kvalitet och åter
ger konstverkens prakt på bästa sätt. Den ovan
liga tideboken i tre band från Gent 1510-20 
(Vat. lat. 3768-3770) får stort utrymme med 43 
helsidor! De äldre bokmålningarna tillkom på 
kyrkligt uppdrag i scriptorier och kloster i mel
lersta Italien, Byzans och Tyskland, medan sen
medeltidens praktfulla missalen och privata an
daktsböcker beställdes av furstehoven i Nord
italien och Rom, Frankrike och Flandern, men 
även i Ungern. Från den äldsta perioden finns 
få signerade verk, varför konstnärerna ges ano
nyma mästarnamn, t.ex. »Gregor-mästaren» 
från Trier eller »Falstaff-mästaren» från Eng
land. Men därefter bryts anonymiteten. På 
1300-talet framträdde Jean Pucelle från Paris 
och i Bologna signerade konstnären Andrea i 
ett missale 1348: »Andrea me pinsit». Bland 
senmedeltidens bokmålare kan nämnas Jean 
Bourdichon från Tours, Francesco Roselli och 
Francesco di Antonio del Chierico från Florenz 
samt Matteo Felice och Pedro d 'Aponte från 
Neapel. Man kan i katalogen följa bokmåleriets 
utveckling, hur marginalernas ljusa pergament 
fylls med yppig blomsterornamentik som se
nare avlöses av strama arkitekturramverk. Ett 
exempel är utvecklingen av initialutsmyck
ningen av kanonbönen »Te Igitur». På 1000-
talet pryddes T-initialen med dekorslingor, t.ex. 
i ett sakramentarium från Fulda av purpurfär-
gat pergament (Vat. lat. 3548). Därefter kom
pletterades initialen med bilder av Kristus, t.ex. 
missalet från Montecassino på 1100-talet (Vat. 
lat. 6082). I det missale som kardinal Bertrand 
de Deux beställde omkring 1340 förvandlades 
initialen till en stor narrativ Golgata-scen, där 
Kristi kors utgörs av bokstaven T (Arch. S. Pie
tro. B 63). Hundra år senare placeras denna 
scen på en egen helsidesbild, medan den lilla 

T-initialen pryds av en symbolisk Smärtoman 
eller som i Alexander VI:s Festmissale en bild 
av elevationen (Borg. lat. 425). 

En rad inledande uppsatser om de olika 
boktypernas uppkomst och utveckling från 
300-talet till 1550 bildar ett tvärvetenskapligt 
komplement till katalogens konstvetenskapliga 
inriktning. På ett lättfattligt sätt förklaras illu-
minationernas funktion och djupare symbolik. 
Den karolingiska liturgireformen, det IV La-
terankonsiliets beslut 1215, t iggarordnarnas 
utbredning och predikantreformerna på 1400-
talet fick stor betydelse för scriptoriernas konst
närer och skrivare. Den konstnärliga utform
ningen bestämdes i hög grad av böckernas 
olika funktioner i offentlig liturgi eller privat 
andakt, i kyrkor eller kloster, universitet eller 
hovkapell. Bildinitialerna i Bonifacius IX:s Pon-
tifikale från omkring 1400 ger en god inblick i 
de praktiska ceremonierna kring påvens litur
giska påklädning (Vat. lat. 3747). 

Joachim M. Plotzek förklarar hur Vatikan-
biblioteket byggts upp av olika kyrkliga och pri
vata boksamlingar, s.k. fondi. I katalogen kan 
man följa hur mäktiga boksamlare påverkat 
bokmåleriet, framför allt genom vapensköldar 
och emblem eller de många stiftarporträtten. 
Inom bibelilluminationerna utvecklas med ti
den ett rikhaltigt ikonografiskt förråd av teman, 
som enligt Plotzek bildar »en skolastisk tanke
struktur» fristående från själva bibeltexten. Ul-
rike Surmann skriver om utvecklingen av evan-
geliariet, sakramentariet och missalet samt om 
anlifonariet och gradualet. Hon betonar hur 
bilderna åskådliggör evangeliets »frohe Bot-
schaft», hur mässans mysterium med en litur
gisk dramatisk utformning kan bli omvandlat 
till bilder. Beate Bruhn-Niehr behandlar leklio
nariet, Beat Brenk undersöker exultetrullen 
medan Frans Niehoff redogör för utvecklingen 
av pontikalet, martyriologiet, legendariet, me
nelogiet och homiliariet. Psaltaren användes 
förutom i kyrkan och i privat andakt också som 
central lärobok vid de medeltida universiteten. 
I Hans-Walter Storks uppsatser om psalteriet, 
hymnariet, breviariet och tideboken framhävs 
hur dessa böcker fungerade för den enskildes 
andakt, för präster och lekmän. 

Anne Liden 
Soldatgatan 18 B, 185 34 Vaxholm 
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Hans Peter Blankholm, On the Track of a Prehis
loric Economy. Maglemosian Subsistence in Early 
Postglacial South Seandinavia. Aarhus University 
Press, Århus. 315 s. ISBN 87 7288 439 8. 

Monografiska publikationer av mesolitisk ori
ginalforskning är sällsynta. Ännu mera sällan 
handlar de inte om utgrävningen och analysen 
av en enstaka fyndplats. Att de därtill är gediget 
inbundna och satta med en stilren typografi är 
extremt sällsynt, i synnerhet om de är skrivna 
på en enkel, lättförståelig och korrekt engels
ka. Allt detta gäller den tryckta versionen av 
Hans Peter Blankholms bok om försörjnings
ekonomi inom maglemosekulturen i Danmark 
under boreal tid, c. 10 000-8 000 B.P. 

Synad närmare i sömmarna visar sig emel
lertid boken vara något av en uppblåst ballong. 
Texten börjar på sidan 13 och är slut redan på 
sidan 135. Resten av boken fram till sidan 315 
är en spatiöst tryckt, på alla sätt imponerande 
tabellbilaga. Av textdelen är ungefär hälften re
dovisningar av statistiska analyser fyndpats för 
fyndplats, djurart för djurart. Mycket få läsare 
kommer inte att bläddra förbi det mesta. 
Egentligen kunde boken ha presenterats i 
någon av facktidskrifterna som en effektivt, i 
koncentrerad form skriven artikel med en hän
visning på slutet till en internetadress, där de 
specialister, som vill använda Hans Peter Blank
holms data för egna statistiska analyser, kunde 
finna tabellerna i en för diverse datamaskin-
progam lämpligt läsbar form. 

Fast världen skulle bli litet fattigare på den 
obeskrivliga känslan av att hålla en bok, det 
som på Gutenbergs tid kallades för en bok, i 
handen. 

För den, som är van vid att fynden i danskt 
mesoliticum flödar överväldigande och infor-
mationsrikt, kan Hans Peter Blankholms bok 
bli en överraskning. Efter en tillämpning av 
ingalunda drakoniska källkritiska krav blir en
dast nio fyndenheter kvar att analysera. Till 
detta kommer en kili site, och de fynd, som kan 
belysa maglemosekulturens ekonomi i Dan
mark, är uttömda. Orsaken är inte de källkri
tiska kraven så mycket som läsarens felställda 

förväntningar och Hans Peter Blankholms 
forskningsstrategi. Det är Vedbaek-projektets 
kongemoseboplatser och de submarina erte-
bölleboplatserna, som har fått den arkeolo
giska publiken att gapa de senaste decenni
erna. De av Hans Peter Blankholm samman
ställda maglemosefynden är alla utgrävda före 
1950. 

Därtill har Hans Peter Blankholm ställt kra
vet, att det skall finnas flintföremål och slakt
avfall i tillräcklig mängd inlagda på en fynd
plan, så att det skall gå att utföra analyser av 
det slag, som litet omväxlande sorterats in un
der rubriker som »kvantitativa och statistiska 
metoder», »spatial archaeology», »intra-site 
analysis» och »formål methods». Han tecknar 
sin bild av maglemoseekonomi utifrån en kon
sekvent uppfattning om, vad som är vetbart. 
Vetbart är sådant som kan generaliseras utifrån 
de arkeologiska fynden. Lagom sofistikerade 
statistiska metoder är tillåtna och rekommen
dabla att använda. En kvalitativ konstruktion 
utifrån enstaka välbevarade fynd och ktiltttran-
tropologiska idéer är inte värd mödan att av
visa. 

Det är avsett som kritik respektive beröm, 
när jag skriver, att Hans Peter Blankholms 
forskningsstrategi mera liknar den ståndaktige 
tennsoldaten än Tordenskiolds soldater. 

Forskningsstrategin är minimalistisk, och 
slutsatserna blir det, välgrundade intill tråkig
het och föga upphetsande. Antagligen har inte 
Hans Peter Blankholm dragit någon slutsats, 
som kommer att visa sig vara förhastad de när
maste femtio åren. Han har inte dragit inånga 
andra slutsatser heller utöver en elegant fram
ställning av hur några arter stora däggdjur har 
nedlagts, slaktats och transporterats. Detta le
der fram till en rekonstruktion av ett bosätt
ningsmönster, som är igenkännligt från de se
naste 25 årens maglemosediskussion. Hans Pe
ter Blankhoms bild av en mesolitisk ekonomi 
är pinligt styrd av det vetbara inom en mycket 
liten del av de mesolitiska människornas värld. 

Hans Peter Blankholm har stuckit ut hakan 
mycket långt - genom att visa vad som händer, 
om man inte sticker ut den alls. 
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Kombinationen av »Man the Hunter», »the 
affluent society», New Archaeology och miljö
debatten gjorde mesoliticumarkeologin på 
1970-talet intressant, progressiv och angelägen. 
Minnet är idag litet nostalgiskt. Många idéer 
har kommit och gått i den teoretiska debatten. 
Framför allt har antalet frågor, som det känns 
meningsfullt att diskutera och försöka besvara, 
ökat avsevärt. Det känns emellertid som om 
detta gällde mesoliticumarkeologin mindre än 
flertalet andra delar av arkeologin. Och i den 
mån det iband känns, som om detta är att vara 
orättvis, brukar det också kännas, som om de 
nya frågorna inom mesoliticumarkeologin 
mera beror på den ökade och annor lunda 
fyndmängden från atlantisk tid och på nya tek
niker som micro-wear analysis och refitting Ån på 
en spänstig och idégenererande intellektuell 
debatt. 

Skulle det då vara berättigat att säga, att me-
soliticumforskningen stadigt strävar mot allt 
mera och allt bättre kunskap utan att låta sig in
flueras av den slags dagsländedebatt, som har 
tumlat om i perioderna neoliticum och brons
ålder? Förhoppningsvis är det så, även om det 
inte alltid är lätt att inse vid anblicken av de år 
för år litet mera flintskalliga och kulmagade 
personer, som år efter år dominerar de meso
litiska kongresserna och publikationerna. Ung
domen söker sig på annat håll, eller strävar själv 
efter att bli flintskallig och kulmagad. Nåväl, 
detta var orättvist; den som vill se litet annor
lunda mesciliticumtänkande rekommenderas 
Aun 20 eller OPIA 10, s. 19-28. 

Egentligen är Hans Peter Blankholms bok 
intressant, hans glesa hjässbeklädnad till trots. 
Det är alltid intressant att se en forskare som 
försöker ställa sig utanför forskningen och fast
ställa, vad vi egentligen vet, genom att skilja på 
fakta, analys, tolkning, spekulation och önske
tänkande. Det är en ambition som i sig är ett 
beundransvärt önsketänkande. Jag undrar, om 
arkeologin skulle bli mycket fattigare, om det 
vore möjligt. 

Avslutningsvis, bokens metodbeskrivningar 
och bildtexter är spartanska, och bibliografin 
är selektiv. 

Stig Welindri 
Instituionen för humaniora, 

Mitthögskolan, 831 25 Östersund 

John C. Whittaker, Flintknapping. Making and 
understanding stone tools. University of Texas 
Press, 1994. ISBN 0-292-79082-1 (cloth), ISBN 
0-292-79083-X (paper) . 341 pp. 

The text on the back cover of Flintknapping. 
Making and understanding stone tools asserts that 
the book was written for a wide amateur and 
professional audience—both for practicing 
knappers and for teachers of the history of 
technology, experimental archaeology and 
stone tool analysis. As a member of the latter 
category who has also dabbled in flintknap
ping, I conctir in this assessment. I would re-
commend tlie book to archaeologists in gen
eral but in particular to those who deal with 
lithic materials. Although I am perhaps not the 
most qualified to assess the book's usefulness 
for knappers, my opinion is that those who in-
tend to try their hand at the art, those who do 
knap and wish to improve, or those who are in
terested in unders tanding the processes and 
their causes, will also find the book useful. The 
fact that the author himself is both an archae
ologist and an accomplished knäpper has re-
sulted in a book which is a refreshing combi
nation of practical advice about how to avoid 
hinge fractures, while at the same lime it points 
out why an archaeologist should want to know 
why a knäpper wants to avoid a hinge fracture. 
Many of the chapters in Flintknapping are con
cemed with the nuts-and-bolts of the craft, but 
Whittaker contintioiisly urges his readers to 
consider the archaeological implications of the 
particular knapping activity which he is de-
scribing. 

Whittaker writes in the first person, using an 
informal style and many anecdotes. The lan
guage is clear and easily understood, allliough 
occasionally too colloquial (e.g., referring to 
cigarettes as "stink-sticks", p. 83). For those who 
are interested in further reading there is an ex
tensive bibliography. Whiltaker's use of the 
scholarly tradition of induding row upon row 
of references in parentheses in the body of the 
text was disii acling, however. An annotated 
bibliography for each chapter would probably 
have served his readers better. 

The first five chapters of the book are con
c e m e d with introductory topics such as raw 
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materials and how they react to force, safety, 
and a brief history of flintknapping. In these 
chapters Whittaker provides a clear and easily 
understood discussion of the complicated phe
nomenon of fracture mechanics and of the 
characteristics of various knappable materials. 
He includes practical advice on the "knappab-
ility" of different materials, i ndud ing man-
made substances such as glass bottles and toilet 
bowls(!). Although he tries to include Euro
pean and Mesoamerican materials in his dis
cussion, Whittaker's book shows a clear bias to
wards the North American lithic materials. In a 
section on ethical considerations Whittaker 
brings up the problem in which debris or ob
jects made by modern knappens can be mis
taken for archaeological remains. The risk of 
this occurring increases with the number of 
knappers, and the necessity for a code of ethics 
is of the utmost importance. The Society of 
Primitive Technology recently published a 
statement of ethics in its Newsletter (No. 1, Sept. 
1995). We cannot overemphasize the necessity 
of holding all contemporary knappers to such 
standards. 

Chapters 6 to 9 make up the heart of the 
book, as it is here Whittaker gives step-by-step 
descriptions of the most important knapping 
techniques. In my reveiw I will not comment 
on knapping details but will confine my re
marks to points which can be of interest to an 
archaeological audience. In an interesting de-
parture from convention, Whittaker advocates 
learning to pressure flake before advancing to 
soft hammer percussion and bifacial tech
niques. His motivation for this (found on page 
129) is that the principles for the first two of 
these techniques are very similar. However, 
pressure flaking allows the knäpper to observe 
what is happening and to apply the principles 
at a lower level of hand and eye skill. This is 
just one example of Whittaker's intellectual ap
proach to his practical subject matter. 

The topics he discusses in these chapters in
clude hard-hammer percussion, pressure flak
ing, soft-hammer percussion and bifaces, and 
blades and fluting. Each chapter includes a 
summary of the essential points for the tech
nique described, and prehistoric examples of 
artifacts made using the techniques. The order 

in which the various skills are introduced is lo
gical and allows the apprentice knäpper to 
progress from simpler to more complicated 
techniques. One exception to this is the dis
cussion of platform preparalion, which I think 
should have been placed after the section de-
scribing how to start a core (pp. 113 ff.). I must 
confess I am also somewhat surprised that 
Whittaker uses Levallois flaking as a fifth ex
ample for beginners to follow when practicing 
hard-hammer percussion. The Levallois tech
nique is multi-stage and quite complicated and 
it is my understanding that it requires a good 
deal of knapping skill to master. 

There are several themes of general and 
more theoretical interest runn ing through 
these "how-to" chapters. I would like to men
tion two of these, because they are themes 
which are of particular interest to the archae
ologist. 

The first of these themes involves the knap
pens mental approach to knapping. On nu
merous occasions Whittaker exhorts the knäp
per to think about what she or he is doing, to 
plan ahead, to visualize the finished piece, etc. 
Besides being good advice for the knäpper, 
such statements open up interesting possibil
ities for the lithics analyst. If knapping com
plexity is dependent upon the ability to plan 
ahead, perhaps it is possible to reason back
wards from knapped produets to cognitive 
processes. Closely associated with such reason
ing is the idea that stone tool manufacture can 
be divided into a series of stages (e.g., Fig. 8:21) 
characterized by major changes in technique 
or goals. In recent work in cognitive archae
ology there have been attempts to identify 
these stages, often referred to as the chaine 
opératoire, in an attempt to learn about prehis
toric cognition (for example, C. Karlin and M. 
Julien's ar t ide in The Ancient Mind, 1994, ed. 
by C. Renfrew and E. B. Zubrow). Modern 
knapping experiments are obviously crucial to 
such studies. 

A second theme of general interest to the 
archaeologist has to do with Whittaker's efforts 
to identify index fossils for various knapping 
processes which should be recognizable in pre
historic contexts. One example of this is Whit-
taker's description of what characterizes an 
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antler billet used in percussion work (p. 182). 
Another is Fig. 8.8 showing the features of a 
typical biface thinning flake. In Figs. 8.31-8.34 
Whittaker demonstrates how he can apply his 
knowledge of knapping directly to prehistoric 
collections to explain the errors which caused 
the discard of particular biface failures at 
Grasshopper Pueblo. This kind ofinformation 
is of great value to the archaeologist who is try
ing to interpret a collection, and it is precisely 
the kind of information which practical trials 
by modern knappers can so easily and effi-
dently provide. We can only regret that Whit
taker^ book does not contain even more in
formation of this nature, and encourage future 
studies along similar lines. 

The fact that Whittaker devotes eight pages 
to the technique of fluting illustrates the book's 
understandable, but regrettable, bias towards 
North American conditions and techniques. 
This has resulted in one omission which de-
creases the book's usefulness at least for a Scan
dinavian audience, namely the manufacture of 
quadrilateral axes. A great many European 
knappers devote much of their time to repli-
cating these axes and I understand that the 
technique required is in many respects quite 
tinlike bifacial technique or blade production. 
The question which then presents itself is 
whether there are techniques from other parts 
of the world which are not covered in the book. 

In an illuminating passage on page 196, 
Whittaker discusses a technical detail regard
ing the placement of the platform relative to a 
biface's centerplane. After describing his own 
preference, Whittaker notes that some other 
knappers recommend the exact opposite. The 
difference of opinion, Whittaker condudes , is 
due to the complicated nature of the variables 
which include the angle of blow, the relative 
force of downward and inward components of 
the blow, beveling on the edge, etc. All of these 
interact in complex ways, are very härd to ob
serve accuratdy, and are both performed and 
perceived differently by different knappers, 
Whittaker notes. Such insights illustrate the 
complexity of the knapping process. This dis
cussion also gives us some idea as to the degree 
to which knapping decisions are limited by the 
physical laws involved and how much of an ob

j e c t s final form is left to knäpper choice. Such 
considerations can yield new insight on the 
classical typologieal questions of style vs. func
tion in artifact studies. 

The final two chapters deal with possible 
uses for stone tools and means of assessing 
these. By induding these chapters as well as in 
his comments dur ing the knapping instruc-
tions, Whittaker prevents his book from being 
a simple cookbook for knappers. In Chapter 
10 he conduets brief discussions of stone tool 
use, with commentary about the usefulness of 
various edge types and tool morphologies from 
a purely functional point of view. One of the 
most important observations in the book is to 
be found on page 246: a retouched edge is usu
ally not as sharp as an unretouched flake. Any
one who has knapped for five minutes is aware 
of this fact; one wonders how many typologi-
cally-minded archaeologists are. 

Whittaker condudes his book with a chapter 
which explictly discusses lithic technology as a 
part of mainstream archaeology. The concepts 
of typology and seriation, the form vs. function 
debate, and other topics are discussed in an un-
complicated männer and from the knapper 's 
perspective. Whittaker lists four factors which 
may influence the shape of a stone tool: (1) 
material, (2) technology, (3) function, and (4) 
style. He discusses each of these in turn, again 
from the perspective of what a knowledge of 
knapping can reveal about them. As an ex
ample of his approach, I would like to present 
the case-study he uses when discussing the 
fourth variable, style (pp. 291 ff.). Whittaker 
had noted that common triangulär projectile 
points found at the Grasshopper Pueblo ap
peared to fall into sets whose members were 
similar in appearance. Through statistical 
analysis of observations on the points he was 
able to confirm his hypothesis that these sets 
represented the produets of individual knap
pers. In order to test whether known indi
viduals would be distinguishable using the 
same kinds of data, Whittaker and four knäp
per friends tried to copy a single Grasshopper 
point from one burial, each knäpper making 
several such points. In spite of the fact that all 
five knappers tried to copy the same point, all 
sets were distinctly different, and the same stat-
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istics Whittaker had used on the prehistoric sets 
could be used to distinguish the modern ones. 
Here we have a very elegant demonstration of 
the efficacy of modern trials, which can be 
most useful when applied to specific questions 
within a wider interpretive framework. In a nut-
shell, that is the aim of Whittaker's book and 
also its major strength. There is no dearth of 
books and art ides cxplaining how to make an 
Acheulean handaxe. Books and art ides which 
raise the question of why we should do so, or 
what to do with it once we have made it, are 
less abundant . 

Before closing I would like to make a few 
comments on the illustrations, which make up 
a large and essential part of the book. Flint
knapping—Making and understanding stone tools 
is richly illustrated and Whittaker has wisely 
chosen line drawings rather than photographs 
when presenting flake or core characteristics. 
Whittaker and his artists have been successful 
in illustrating three-dimensional dynamic 
processes with clear and informative two-
dimensional drawings. Artifact drawings were 
made by two artists, Ralph Luebben and Amy 
Henderson. Henderson 's drawings show 
greater detail and a better sense of fracture dy-
namics than Luebben's. I found the constant 
shifts from one artist to the other disturbing 
and felt that such shifts made comparisons 
more difficult. A particularly unfortunate ex
ample is found in Figures 6.42-6.47 which 
show the same Levallois core at different stages 
of manufacture. Five of the drawings were done 
by Leubben, while the sixth and final stage was 
illustrated by Henderson. It is difficult to be
lieve that the same core was being drawn. I 
must also complain about lhe male bias com-
municated by the drawings. Out of a total of 
nine knappers pictured (not counting the 
apes!), only one is a female. Since, as Whittaker 
points out (p. 297), we do not know the sex of 
prehistoric knappers, I would have preferred a 
portrayal of a knäpper of indeterminate sex to 
avoid foslering gender bias. O n e final point 
concerns an illustration of blades in Fig. 9.4. 
Many archaeologists have a habit of illustrating 
blades with the proximal (platform) end down-
wards, as has been done here. Since I have yet 
to see anyone striking a blade from a core ori

ented with its pladörm downwards, this has al
ways struck me as an improper way to show 
blades. Previously I have attributed this con
vention to the fact that those who do not knap 
do not find this orientation unnatural; there
fore, I am chagrined to find Whittaker propa-
gating the same tradition here. 

Flintknapping—Making and understanding 
stone tools condudes with an appendix listing 
resources for knappers, an impressive 30-page 
bibliography, and an index. Reading the ad
dresses of resources, events and journals in the 
appendix, one is struck by the fact that there 
are no listings outside the United States. Flint
knapping is not as widespread nor as organized 
in Europé as in the U.S., but skilled knappers 
are at work and various publications (most of 
which are not in English, however) do exist. 
However, the generous bibliography should 
prove a useful source for those wishing to pur-
sue the topic, while the index, which also lists 
names of knappers whose work is illustrated in 
the book, further increases the book's value. A 
glossary defining the terms used in the text 
would also have been helpful to the reader. 

Flintknapping—Making and understanding 
stone tools aims to be more than a book of in-
structions: make your own dagger in six easy 
steps. No doubt it is very difficult to learn to 
knap merely by studying a book—even one 
which is as pedagogically arranged a.s this one. 
I would venture to say that those who have 
never tried to knap, and do not intend to, will 
not benefit from reading Whittaker's book. 
What is more important is that Whittaker 
demonstrates not only the "how" but also the 
"why" of knapping. Written in an informal style 
and sprinkled with humor, the book is easily di-
gested by those without formål archaeological 
training. However as his tille implies, Whittaker 
strives to illustrate how knapping can help us 
not just to make but also to understand stone 
tools and, ultimately, the people who made 
them. I would hope that this book will bridge 
possible gaps between knappers and archaeol
ogists by making knappers aware of the 
broader archaeological questions which can— 
and should—be addressed to stone tools and 
their manufacture. At the same time it should 
make archaeologists aware of the insights to be 
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gained from trying things out. Perhaps too it 
will encourage us all to pick up a hammerstone 
and go to work. 

Deborah Olausson 
Institute of Archaeology, Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Erling Benner Larsen, Historien om Det store S0lv-
fundfra Gundestrup, Jysk Arka-ologisk Selskab, 
Århus 1995, 227 s. ISBN 87-7288-579-3. 

Gundestrupkitteln påträffades 1891 i en liten 
källmosse. Rävmossen, i Västliimmerland på 
norra Jylland. Silverkärlet hör till de märkli
gaste och mest kända fornfynden i Norden och 
i likhet med många andra praktföremål har 
den inte framkommit vid en vetenskaplig ut
grävning utan i samband med torvtäkt. Fynd-
omständigheterna och alla invecklade turer 
och problem som sedan följde med kittelns 
fortsatta öden har inspirerat Erling Benner 
Larsen till ingående forskningar i ämnet på 
fyndorten bland ättlingar till upphittaren och i 
bygden, i tidningsartiklar, vetenskapliga arkiv 
och i form av genomförande-I av naturveten
skapliga analyser. Detta har resulterat i en rikt 
illustrerad skrift med många och långa utdrag 
ur brev från olika personer. Få arkeologiska 
fynd torde ha fått en så ingående redogörelse 
för händelserna kring fyndomständigbt-terna. 

Det var på kvällen den 28 maj 1891 som en 
22-årig lantarbetare, Jens Sorensen, fann Gun
destrupkitteln, Han grävde då på ett djup av 
två meter nere i en torvgrav medan sonen till 
hans husbonde, Sören Mogensen, och gårdens 
tjänsteflicka Karen Kristine Andersen arbetade 
uppe i mossen, där de körde bort och staplade 
upp torvorna. Jens ' spade stötte då mot något 
hårt som uppfattades som en trädrot, men som 
snart visade sig vara en rikt dekorerad silver
platta. Strax kom flera sådana fram. Kärlet 
torde av fyndomständigheterna att döma att ha 
stått på sin botten utan att vara täckt av annat 
än den omgivande torven. Det var nedmonte-
rat och något ofullständigt, vilket tyder på dess 
karaktär av offerfynd. Emellertid blev, av nå
gon anledning, några plattor kvar på fyndplat
sen. Det är lätt att förstå upphittarens iver att få 

köra hem och visa sin arbetsgivare vilket fynd 
han gjort. Ryktet om det sensationella fyndet 
spred sig emellertid snabbt i bygden och nu 
dyker en fjärde person upp, Sören Svendsen, 
som ger sig av lill fyndplatsen dagen därpå och 
gräver fram de kvarvarande silverplattorna och 
ett silverrör. Denne kom sedan att föra en 
hård kamp lör all få en del av hittelönen, trots 
att han bevisligen grävt olovligt på annans 
mark. 

Författaren redogör sedan ingående för alla 
turerna kring den gottgörelse i form av pengar, 
som upphi t tarna skulle få på grundval av en 
kungörelse av den 7 augusti 1752. I denna står, 
att upphittaren skall ha andel i uppgörelsen. 
Beträffande Gundestrupkitteln blev det kom
plikationer på grund av att inte mindre än fyra 
personer gjorde anspråk på att vara upphittare. 
Därtill kom gårdsägaren Chresten Mogensen. 
Metallvärdet uppgick till 1 188 kronor. Detta 
var beräknat på vikten 8 885 gram silver, i vilket 
ingick en mindre mängd guld. Enligt lagen till
hörde fyndet konungen, dvs. staten. Det aktu
ella beloppet utgjorde således hittelönen, som 
det nu visade sig blev svårt att rättvist fördela på 
grund av mängden inblandade. Museet för 
nordiska fornsaker i Köpenhamn med Sophus 
Miiller och hans kolleger fick den komplice
rade uppgiften all söka få en rättvis fördelning 
till stånd som upphit tarna, människor som 
levde under små omständigheter, kunde ac
ceptera. I samband med fyndet figurerar även 
en rad andra personer från regering, museer 
och myndigheter samt en sockenpräst. 

Upphiltaren Jens Sorensen hade hoppats på 
att få hela summan men fick, när det hela till 
slut hade avgjorts, nöja sig med 857 kronor och 
50 öre. Beloppet var dock ansenligt med tanke 
på atl en lantarbetares årslön vid denna tid 
uppgick till 100 kronor. Hans medarbetare vid 
fyndtillfallet fick dela på 150 kronor. Därtill 
kommer gårdsägaren som fick 180 kronor och 
50 öre. Hade fyndet gjorts på svensk mark 
torde inte markägaren ha fått något. Lagstift
ningen är ju annorlunda hos oss. 

Den stora penningsumma som Jens Soren
sen nu fick innebar en kraftig förändring i lians 
liv. Han kunde köpa föräldrarnas gård och gifta 
sig. Även om han inte var nöjd med hittelönen 
så fick han ändå en viss kompensation i äran 
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av att 1935 få ta emot Dannebrogen och träffa 
konung Christian X. 

En viktig iattagelse som gjordes vid en om
konservering av Gundestrupkit teln 1977, då 
äldre gulnade lacklager togs bort, var en 
mängd verktygsspår. Enligt Erling Benner Lar
sen synes det ha varit inte mindre än fem olika 
hantverkare, som arbetat med den konstnär
liga utformningen. Här hade konservatorerna 
ett fruktbart samarbetete med Rikspolitiets tek
niska avdelning och Danmarks tekniska uni
versitet. 

Boken är närmast av kulturhistorisk och et
nologisk karaktär. Den går inte in på att söka 
tolka det suggestiva innehållet på silverplat
torna med deras gudar, gudinnor, krigs- och of
ferscener. Det överlåter författaren åt andra 
och väcker därmed läsarens nyfikenhet. 

Nationalmuseet i Köpenhamn hävdar i sin 
förromerska avdelning att Gundestrupkitteln 
är av sydosteuropeiskt ursprung, sannolikt från 
de trakter, där Donau mynnar ut i Svarta havet. 
Kitteln kan utgöra en gåva till en hövding eller 
ett krigsbyte. 

Professor P. V. Glob berättade 1956 i sam
band med att professor Mårten Stenbergers ar
keologiska seminarium gjorde ett besök på 
fyndplatsen att han i Ryssland sett ett kärl lik
nande Gundestrupkitteln. Emellertid har Glob 
aldrig publicerat denna uppgift. Men även om 
ännu ingen parallell till Gundestrupkitteln på
träffats, så har man tillverkat inte mindre än sju 
kopior efter originalet. Även här finns det en 
hel del eldfängt stoff som Erling Benner Lar
sen plockat fram. Det gäller en diskussion mel
lan fabrikanten Valdemar Marek och arkeolo
gen professor Sophus Muller, en brevväxling av 
prestigefylld karaktär. 

Den första kopian av Gundestrupkitteln ut
fördes redan 1892 till museet i Randers sedan 
en arkeologiintresserad mecenat, köpmannen 
Michael Michaelsen, erbjudit sig att bekosta ar
betet. Något år senare beställde en fransk fors
kare en kopia till Nationalmuseet i Paris, där 
Sohpus Muller tidigare hade presenterat fyn
det. De sista kopiorna tillverkades så sent som 
på 1960-talet, trots att det långt dessförinnan 
beslutats att det inte skulle bli några flera ko
pior. I dag tillverkas kopior av fornfynd i oanad 
omfattning. Fåi del kan tyvärr komma att dyka 

upp som original om det vill sig illa! 
Det är en stimulerande och välskriven bok 

om den uppståndelse och de komplikationer, 
som Gundestrupfyndet åstadkom. Förhopp
ningsvis kommer boken att stimulera till vidare 
studium kring den gåtfulla förromerska tiden. 
Fyndet är i skrivande stund utställt på Natio
nalmuseum i Köpenhamn tillsammans med 
bl.a. Rynkebykitteln och Dejbjergvagnen. Be
sökarna får här en stark förnimmelse av en 
kult, vars innehåll och omfattning vi gärna 
skulle vilja veta mer om. 

Som en slutkommentar bör nämnas, att det 
hade varit värdefullt om den aktuella skriften 
hade fått en sammanfattning på ett världsspråk 
med tanke på fyndets internationella betydelse. 

Lennart Lundborg 
Brogatan 43, 302 38 Halmstad 

Hans Göthberg, Ola Kyhlberg och Ann Vin
berg (red.), Hus och gård i del förurbana samhäl
let. Rapfnrrt från ett sektorsforskningsprojekt. Kata
logdel och artikeldel. Riksantikvarieämbetet, 
Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr 13 
och 14, 1995. 329 s. resp. 197 s. text och illus
trationer. 

Det har länge varit ett problem att stora delar 
av arkeologins växande källmaterial, i form av 
fynd och resultat från de senaste decenniernas 
undersökningar, inte görs tillgängliga - vare 
sig för forskarsamhället eller för allmänheten. 
Det är långt ifrån alla utgrävningar som rap
portskrivs, ännu färre publiceras, och för den 
som vill få överblick över en viss fyndtyp eller 
anläggningstyp i landet krävs som regel många 
månaders arbete, resor och korrespondens. 
Det finns inga nationella, enkelt sökbara, re
gister över fynd och anläggningar. Inte ens 
fornlämningsregistret är ännu tillgängligt och 
sökbart via en databas. För recensenten, som 
länge luttrats av att försöka få en överblick över 
det medeltida husbyggandet i landet, är det 
därför med stor spänning man öppnar de två 
volymerna från projektet Hus och gård i det por-
urbana samhället. 

Projektet startade 1989 av Byrån för arkeo-
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logiska undersökningar på RAA, med Kristina 
Lamm som drivande kraft. Sedermera har Ola 
Kyhlberg övertagit rollen som projektledare. 
Projektet och publikationerna har finansierats 
av RAA:s sektorsforskningsmedel. Den ur
sprungliga målsättningen var att sammanställa 
alla hus, samt tydliga gårdskomplex, som un
dersökts arkeologiskt fram till år 1990. Insam
lingen av data har skett genom att närmare 80 
arkeologer inom UV och på de regionala mu
seerna har rapporterat in undersökta objekt 
från sin verksamhet eller region, registrerade 
efter en särskild mall, lill projektledningen. På 
detta sätt har man byggt upp en databas (i 
dBase) som innehåller närmare 600 enskilda 
hus och som finns tillgänglig på RAA/UV-
Stockholm. 

Ur denna databas har man sedan valt ut de 
drygt 250 hus och 16 gårdar som ingår i den nu 
publicerade katalogdelen. Här presenteras de 
hus som är väldefmierade, daterade och un
dersökta i sin helhet. Katalogdelen är alltså en 
exempelsamling och urvalet gör inte anspråk 
på att vara kronologiskt eller regionalt hel
täckande. Vikingatiden är t.ex. klart underre-
presenterad, medan den äldre järnåldern do
minerar. I katalogen presenteras husen enligt 
en standardiserad mall med ett hus per sida, 
innehållande planritning i skala 1:200 (vissa 
mindre hus dock i 1:100), topografiska uppgif
ter, samt rikligt med information om husets 
form och konstruktioner, kontexten och date
ringen. Katalogen innehåller dock inga funk
tionella tolkningar eller rekonstruktioner av 
husen, utan endast en saklig redogörelse för 
fakta och påträffade konstruktiva element. 
Husplanerna redovisas rensade från ovidkom
mande element av uppgiftslämnaren - det är 
alltså inte frågan om någon förment objektiv 
redovisning där man överlåter åt läsaren att 
själv tolka en utgrävningsplan. För att under
lätta för läsaren innehåller katalogen också tre 
olika sökregister; ett topografiskt efter land
skap, ett i bokstavsordning efter platsnamn 
samt ett kronologiskt register. Sammanfatt
ningsvis är katalogen överskådlig och lätt att 
söka i. 

Trots att katalogen alltså i förstone är 
mycket tilltalande och lätt användbar, uppre
ser sig snart några av arkeologins grundläg

gande kritiska frågor, nämligen de som rör ma
terialets representativitet, urval och avgräns
ning. 

När det gäller materialets representativitet 
framgår det inte klart hur urvalet av hus till 
den grundläggande databasen har skett. In
ledningen till katalogen är på denna punkt 
märkligt vag. Är det verkligen frågan om en to
tal insamling och registrering av alla påträffade 
husrester från landets hela förhistoria (och en 
bra bit av medeltiden, se vidare nedan) eller 
har det redan i samband med den inledande 
enkäten från projektledningen funnits direktiv 
som sållat bort t.ex. fragmentariska anlägg
ningar? Det verkar rimligt att redan de arkeo
loger runtom i landet som skickat in uppgifter 
gjort en gallring utifrån en viss subjektiv be
dömning. Här har säkert källmaterialets grad 
av bearbetning och tillgänglighet spelat in, 
men kanske också möjligheten att avsätta ar
betstid för rapporteringen. Eftersom UV varit 
huvudman för projektet är det inte osannolikt 
att UV:s egen personal har bidragit flitigare 
med uppgifter än vad de regionala museernas 
personal gjort, och detta kan ha resulterat i 
geografisk obalans. I alla händelser borde det 
finnas individuella ojämnheter i materialet ef
tersom hela 80 personer skickat in material. På 
en punkt vidgår man ett tillkortakommande -
antalet registrerade gårdskomplex är mycket 
begränsat (endast 16 stycken redovisade), vil
ket säges bero på att den ursprungliga doku
mentat ionen i fält skett inom ramen för en 
uppdragsarkeologi.sk verksamhet och att det 
kontextuella perspektivet därvid inte varit pri
oriterat. Katalogens titel, »hus och gård», blir 
därmed ganska missvisande. 

Oklarheten om materialets representativitet 
gäller naturligtvis i ännu högre grad ifråga om 
de hus som publicerats i katalogdelen, där bara 
de »bästa» husfynden redovisas. Eftersom re
censenten åtminstone har en viss överblick 
över det medeltida husmaterialet i landet kan 
jag lätt konstatera att de publicerade husen 
långt ifrån är representativa. Det borde kanske 
poängterats ännu tydligare att det publicerade 
materialet endast är en »exempelsamling» och 
ingen egentlig katalog. Jag har full förståelse 
för att problemen med insamling och repre
sentativitet har varit svårbemästrade, men jag 
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saknar ändå ett tydligare källkritiskt resone
mang i katalogens inledning. Det må vara att 
katalogen medvetet koncentrerats på de bästa 
förhistoriska husfynden, men varför saknas i så 
fall de intressanta husen från Eketorp I-II? 
Dessa representerar väl, om något gör det, en 
välundersökt och totalutgrävd kontext - även 
om den kanske är socialt och funktionellt nå
got svårtolkad. Då en så framstående fyndplats 
saknas - utan förklaring - blir man ju betänk
sam inför det övriga material som presenteras. 

En annan fråga som tål att diskuteras är av
gränsningen. Av titeln framgår att det insam
lade materialet omfattar husfynd från »det för
urbana samhället», men ingenstans i katalogen 
definieras detta begrepp eller diskuteras vad 
detta innebär ifråga om kronologisk och social 
avgränsning, och vilka motiv som styrt denna 
avgränsning. Att det i huvudsak är fråga om för
historiska hus och att de medeltida städernas 
hus uteslutits framgår efter en stunds letande i 
katalogen, men drygt tio procent av katalogen 
utgörs av hus från den medeltida landsbygden 
- ett t.o.m. från nyare tid. Dessa representerar 
väl ändå inte »det förurbana samhället»? An
tingen borde man ha bestämt sig för att enbart 
ta med förhistoriska hus, alltså till och med vi
kingatid, eller så borde man tagit med alla ar
keologiska husfynd från landsbygden, ända 
fram till 1700-talet. Det arkeologiska husmate
rialet har nämligen stor relevans så långt fram 
i liden, eftersom beståndet av stående hus och 
arkivalier blir mera heltäckande först från 
denna tid. Allra bäst vore det förstås om pro
jektet även hade omfattat alla fynd av hus och 
(stads-) gårdar som gjorts i de medeltida stä
derna. Här finns ett stort, spännande och nytt 
källmaterial som ännu är mycket svårtillgäng
ligt, till och med för en ämnesspecialist. Av 
egen erfarenhet vet jag också vilka fruktbara 
analyser man kan göra när man jämför hus 
från olika sociala miljöer. Ofta är det just de 
medeltida husfynden som forskarkolleger i 
olika granndiscipliner efterlyser. Mot denna 
bakgrund är det lite förvånande alt projektet i 
Stort sett begränsats till förhistoriska hus. Na
turligtvis skulle det ha blivit mera omfattande 
och kostnadskrävande om de medeltida bus-
fynden tagits med, men frågan är om inte den 
valda ambitionsnivån väsentligt minskar pro

jektets värde. Om man valt den högre ambi
tionsnivå som här skisserats så hade man haft 
ett gott tillfälle att bryta ned den konstlade 
gränsen mellan förhistorisk arkeologi och me
deltidsarkeologi, och kunnat ta ett väsentligt 
steg i riktning mot en ökad integrering av de 
båda disciplinerna. Det är litet synd att inte 
Riksantikvarieämbetet observerade detta då 
man anslog sektorsforskningsmedel till projek
tet, och detta väcker onekligen frågan om myn
dighetens kvalitetsgranskning inför fördelning 
av FoU-medel. 

Några problemområden som säkert många 
husforskare kan tänkas vara intresserade av är 
bebyggelsestrukturen, husens funktioner samt 
byggnadstekniken. Här får man endast be
gränsad information av katalogen. Som ovan 
sagts redovisas 16 gårdar, men för de övriga hu
sen saknar läsaren möjlighet att bedöma kon
texten, även om det i många fall framgår av tex
ten att huset ifråga ingår i en boplats. De arte
fakter som påträffats redovisas mycket ytligt, på 
en rad, och någon möjlighet att bedöma hu
sens funktioner finns knappast utifrån denna 
information. Nog borde väl ändå rubriken 
»Funktion» kunnat få vara med bland de obli
gatoriska uppgifterna, även om den inte alltid 
kan anges med exakthet. När det gäller bygg-
nadstekniska detaljer är det bättre - uppgifter 
om väggar, stolphål och golv finns ofta redovi
sade, ibland till eich med byggnadstekniken. 
Men det känns ändå litet snopet att konstatera 
att de mest detaljerade husbeskrivningarna i 
katalogen gäller Vallhagarhusen, en utgrävning 
som gjordes för 50 år sedan, medan dagens 
uppdragsarkeologi ofta tycks resultera i en be
tydligt ytligare information. 

Det andra bandet innehåller artikeldelen. Denna 
inleds med en lörskningshistorik över hus
forskning i Sverige 1959-1994, skriven av Ulf 
Säfvestad. Detta är en bra och kritisk genom
gång. Han konstaterar att svensk husforskning 
knappast legat i frontlinjen sett i ett nordiskt 
perspektiv. Sverige uppvisar enligt honom »en 
eftersläpande metodisk utveckling», medan 
Danmark lyfts fram som ett föredöme, där 
främst C. J. Becker utformade den metod med 
stora ytavbaningar av boplatser som sedan in
troducerats i Sverige. Sociala och funktionella 
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frågor har sällan tagits upp inom svensk hus
forskning, däremot dominerar kronologiska, 
typologiska och i viss mån byggnadstekniska 
frågor. Säfvestad pekar också på faran i att ut
grävarens egna förväntningar, förhandsbilder 
och modeller alltför mycket styr tolkningen av 
påträffade husrester, och han efterlyser en liv
ligare inomvetenskaplig debatt om husforsk-
ningens metod och resultat, och inte bara ett 
mekaniskt rapportskrivande i slentrianmässiga 
former. Hans omdömen i den frågan kan gott 
gälla också för det medeltida husmaterialet, 
även om det inte explicit berörs i översikten. 
Säfvestad avslutar med att konstatera, att det 
nya, outforskade källmaterialet är mycket stort, 
och att vi är i ett inledningsskede där det mesta 
ännu är ogjort. 

Därefter följer tre regionala kunskapsöver
sikter, skrivna av Mats Larsson (Sydsverige), 
Hans Göthberg (Mälarområdet) och Lars Lied
gren (Norrland). De bygger på det insamlade 
(ofullständiga) material som finns i databasen, 
men författarna tillför också annat material i 
sina diskussioner. Tyvärr uppvisas även här geo
grafiska luckor; Västkusten (bortsett från Bro-
gård vid Halmstad) är t.ex. i det närmaste ute
lämnad. Larsson pekar på tydliga regionala 
skillnader ända fram till 1300-talet e.Fir. Göth-
bergs artikel innehåller ett intressant resone
mang om husens praktiska och sociala funk
tioner samt ett utvecklat resonemang om be
byggelsestruktur och bybildning. Liedgren 
betonar de sociala och näringsmässiga skillna
derna i husfynden mellan kustens jordbrukare, 
inlandets fångstmän och de samiska bosätt
ningarna. Sammanlaget ger dessa tre artiklar 
en bra översikt över källäget och kunskapslä
get för större delen av landet. De är dock ingen 
egentlig systematisk analys, utan mera fylliga 
översikter med exempel på metodiska utveck
lingar. Den egentliga analysen av det nya hus-
materialet återstår därför all göra. 

Slutligen innehåller artikeldelen också någ
ra rent metodiska kapitel. Ann Vinberg disku
terar i »Hus som arkeologisk källa» några käll
kritiska problem och deras konsekvenser för vi
dare tolkningar av husrester. Hon tar upp 
bevaringsförhållandena som en viktig faktor, 
men också den arkeologiska undersökningens 
syften och metoder. Hon poängterar att »käll

materialet formas i hög grad av den arkeolo
giska processen», och att det är svårt för utgrä
varen att frigöra sig från hävdvunna tolkningar 
och hustyper. Det är helt enkelt svårt att iden
tifiera nya typer av hus och konstruktioner. Ex-
ploateringsgrävningarna innebär ofta avbaning 
av matjordslagret över stora ytor, och därige
nom fokuseras identifieringen på de ned
grävda delarna av husen, stolphål och liknande 
som avspeglar den takbärande konstruktionen, 
medan t.ex. golv och syllar sällan påträffas. 
Hon lyfter också fram behovet av fördjupade 
funktionella och symboliska tolkningar av hu
sen. 

I artikeln »Gårdstankar - kognitiva och so
ciala perspektiv på forntidens gårdar» diskute
rar Mats Burström gårdens symboliska bety
delse för den forntida mäniskan. Han betonar 
att gården var den viktigaste ramen i männi
skans kosmologi, och basen för den sociala till
hörigheten. En full förståelse av den forntida 
gården kräver också att arkeologen vidgar per
spektivet långt utöver själva husen och gårdens 
materiella produktion. 

I artikeln »Epilog och vision» understryker 
Ola Kyhlberg att 'huset' måste ha varit ett minst 
lika viktigt begrepp som 'gården' för den för
historiska människan. Huset var både en bygg
nad och ett hushåll, både funktion och symbol. 
Med ett exempel från Helgo visar han hur ar
tefaktemas spridning kan bidra till en fördju
pad tolkning av gårdens sociala .struktur. Han 
understryker att »en förändring av husens 
planlösningar reflekterar nya värderingar och 
ändrade sociala förhållanden, framför allt i för
hållandet mellan privat och offentligt», och 
inte bara funktionella eller byggnadstekniska 
nyheter. 

Artikeldelen har alltså ett varierat innehåll 
med både källkritik, vetenskapsteori och forsk-
ningsöverblickar, och den är enligt min me
ning mera direkt användbar och inspirerande 
än katalogdelen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de båda 
volymerna från projektet Hus och gård i detför-
urhana samhället är ett berömvärt försök att 
göra nytt arkeologiskt källmaterial tillgängligt 
och an inspirera till ny forskning. De är tryck-
mässigt påkostade och lättillgängliga. Ifråga om 
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representativitet och avgränsning påminner de 
om Hermann Hinz' verk från 1989, Ländlicher 
Hausbau in Skandinavien vom 6. bis 14. Jahrhun
dert, som också var ett försök till överblick och 
helhetssyn. Låt oss nu hoppas att detta stimu
lerar till en ökad systematisk forskning kring 
hus och gårdar - inte bara från förhistorisk tid. 

Jan-Erik Augustsson 
Skaraborgs länsmuseum, Box 253, 532 23 Skara 

Kirkearkaologi i Norden 4. Forlaget Hikuin, 
Moesgård, Danmark 1993. 216 s. IBSN 87-
87270-66-8. 

Denna tvärvetenskapligt upplagda bok har 
kloster och konvent som tema och grundar sig 
på fjärde symposiet »Kyrkoarkeologi i Nor
den», som hölls i Tröndelag 1990. 

Ordenshusen behandlas främst medeltids-
arkeologiskt men ger spännande infallsvinklar 
både historiskt, konsthistoriskt, kulturgeogra-
fiskt, ekonomiskt och etnologiskt. Femton för
fattare medverkar. Alla artiklar utom två har 
sammanfattningar på engelska. Av de traditio
nellt sett nordiska länderna Danmark, Norge, 
Sverige, Finland och Island saknas det sist
nämnda landet - här fanns inga medeltida 
kloster. Glädjande nog är däremot Estland 
med. 

Danmark inleder med att Rikke Agnete Olsen 
redogör för synen på kloster idag jämfört med 
för tjugo år sedan. I det medeltida Danmark, 
som förutom nuvarande områden ju även om
fattade Skåne, Halland, Blekinge och i våra da
gars Tyskland norra Schleswig-Holstein samt 
unde r tidig medeltid Riigen, har stiftats om
kring 140 kloster. Alla dessa existerade dock 
inte samtidigt. De representerade tolv ordnar 
med benediktiner, augustiner och cistercienser 
som de tidigaste, byggda på landsbygden un
der 1100-talet. 

Flertalet bevarade ordenshus härrör emel
lertid från senare skeden och förlades till stä
der. Här har tiggarordnarna, främst dominika
ner (svartbröder) och franciskaner (gråbrö
der) präglat den allmänna bilden av ett kloster: 

en kringbyggd gård, där kyrkan utgör ena fly
geln efter mönster från cisterciensernas fast ut
formade byggnadsregler. 

Benämningen kloster används oftast för or
denshus i allmänhet. Beträffande tiggarord
narna är termen »konvent» mer adekvat. Till 
skillnad från vad som var förhållandet inom 
många andra ordnar, framför allt de äldre, var 
tiggarordnarnas medlemmar inte tvungna att 
stanna livet ut i det ordenshus, där de en gång 
upptagits. I denna anmälan kommer för en
kelhetens skull benämningen kloster att på 
vissa ställen användas även för tiggarordnarnas 
anläggningar. 

Sedan institutionen för medeltidsarkeologi 
vid Ärhus universitet på 1970-talet grävt i det 
närbelägna benedikt inernunneklostret 0 m 
har den traditionella bilden av kloster kommit 
att förändras, en bild som förtydligats genom 
ytterligare undersökningar av kloster på lands
bygden. Härav framgår, att ett otal faktorer, 
inte minst av ekonomisk art, kunde inverka så 
att inte ens cistercienserna på kort tid kunde 
bygga kloster med fyra längor. Resultatet kunde 
dröja, och hos mindre stränga ordnar var kan
ske detta inte ens så viktigt. 

I artikeln förbigås Vilhelm Lorenzens De 
danske Kloslres Bygningshistorie, band 1-11 
(1912-1941). Denna kanske mest genom sina 
uppmätningar ovärderliga källa får blott ett 
omnämnade i l i t teraturförteckningen, men 
har tagits upp av Hans-Emil Liden angående 
Norge. 

Följande danska kapitel om de talrika klost
ren vid Danmarks största å, jylländska Gudenå, 
redogör för hydrotekniska konstruktioner som 
dammar, bevattningssystem, vattenmöllor och 
mycket annat . Sist men icke minst betonas 
vattendragens betydelse för transporter och 
hur sten till stora klosterbyggen fraktades på 
pråmar. 

I den tredje danska artikeln visar Henrik 
Graebe framväxten av ett typiskt tiggarordens-
hus, i detta fall dominikanernas konvent i Hol-
bask, och hur ett sådant kan restaureras och 
rekonstrueras. Här har stått en kringbyggd, fyr-
längad anläggning. Kyrkan revs under 1800-ta-
let men är känd främst genom foton. Eftersom 
den just skulle publiceras i inventeringsverket 
Danmarks Kirker, förbigås den till stor del i arti-
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kein. Uppmärksamheten riktas istället på de 
delvis bevarade flyglarna. 

Graebe åskådliggör hur en unggotisk, en
skeppig tiggarordenskyrka med långkor suc
cessivt kompletterats med sidoskepp och kon
ventbyggnader med korsgång. Han tar också 
upp frågan huruvida korsgången närmast kyr
kan ombyggts till sidoskepp och införlivats med 
kyrkan, ett inom ordensarkitekturen inte helt 
ovanligt tillvägagångssätt. Den stora restaure
ringen under 1970-talet redovisas med talrika 
sektioner och detal juppmätningar och även 
med äldre ritningar. 

Danmarks sista artikel ger exempel på hur 
skriftliga källor kan utgöra stommen i försöken 
att belysa bilden av en anläggning, i detta fall 
franciskanernas konvent i Viborg. Utgångs
punkten är den förteckning från 1500-talet, 
som gråbrodern Peder Olsen nedskrev över 
grundningsåren för en rad frandskankonvent. 

Norge inleds med att Hans-Emil Liden ger en 
översikt av klosterarkeologins forskningshisto
ria. Inom landets nuvarande gränser fanns 27 
kloster och konvent; under medeltiden måste 
man även räkna in de fyra i Bohuslän. Samtliga 
dessa anlades vid Atlantkusten och Oslofjorden 
och de representerade åtta ordnar. Flertalet 
stiftades från omkring år 1100 och fram till 
1200-talet. Blott ett senmedelt ida ordenshus 
grundades, ett birgittinerkloster (1400-tal). 

Vetenskaplig forskning tog sin början på 
1840-talet i samband med utgrävningen av cis-
tercienserklostret på Hovedoya nära Oslo och 
intensifierades under seklets senare del med 
Nikolay Nicolaysen som ledare av ett stort antal 
undersökningar. Norges nestor inom ämnet, 
Gerhard Fischer (1890-1977), fortsatte i 
samma anda och har framför allt blivit känd 
genom sina publikationer rörande Hovedoya 
och av landets bäst bevarade kloster, augusti-
nernas Utstein. Tack vare en lång rad senare 
undersökningar, utförda bl.a. av 0ivind Lunde, 
är de centrala klosterbyggnader, av vilka något 
kvarstår, tämligen väl kända. Numera inriktar 
man sig därför främst på byggnader i klostrens 
utkanter, ekonomihus och annat. 

Med utgångspunkt från cisterciensernas 
Lyse söder om Bergen tar Liden upp frågor 
som tyvärr ofta förbigås i denna bok: vilka 

människor var de, som i vidaste begrepp hade 
anknytning till klostret? Av vilka människor be
stod samfundet utanför den inre cirkeln? Hur 
förändrades klostret under tidernas lopp? Be
träffande Lyse hänvisar Liden till att antropo
logiskt material skall kunna ge vissa svar. 

Liden ställer även kyrkohistoriska frågor an
gående benedikt inernas Selja mellan Trond
heim och Bergen. Främst gäller det förhållan
det mellan klostret och det biskopsdöme, som 
enligt sagotraditionen anlagts här. De omfat
tande problemen med just Selja, som är före
mål för ett tvärvetenskapligt, statligt finansie
rat projekt, utvecklas vidare i en separat arti
kel. 

Ytterligare ett exempel på en modern un
dersökning ger en specialartikel om ett annat 
benediktinerkloster, Nidarholm på Munkhol
men utanför Trondheim. 

Historikern Eric Gunnes redogör för de 
skriftliga källorna rörande Norges kloster i all
mänhet. Han tar upp riksantikvarien C. C. A. 
Langes De norske Klostres Historie i Middelalderen 
(1847; rev. uppl. 1856) som emellertid är skri
ven då knappast någon ännu hade satt spaden 
i norsk klosterjord och som i huvudsak bygger 
på diplomatarier. Detta arbete kan inte betrak
tas som en fortlöpande historia i vår tids me
ning. Gunnes utvidgar källforskningen till jor
deböcker och brev. Speciellt de sistnämnda kan 
visa på kommunikation utanför gränserna så
som den givande korrespondensen mellan de 
två birgittinerklostren Munkeliv och Vadstena. 

Författaren kommer in på frågan om vad i 
landets kloster som kan betraktas som speciellt 
norskt. Några av dem stiftades ju utifrån, även 
om initiativet kunde komma från lokalt håll. 
Gunnes hänvisar även till behovet av att un
dersöka det skriftliga materialet i Danmark och 
Sverige, som han anser bör kunna kasta mer 
ljus över de norska klostrens historia. 

Norge avrundas med en översikt av den po
litiska och därmed nära sammanhängande 
kyrkliga organisationen i Tröndelagen, ett hög
medeltida centralområde i riket och med dess 
första ärkebiskopssäte, Nidaros (Trondheim) 
(1152). Förf. framhäver den starka kontinuite
ten mellan hedniska platser och betydelsefulla 
kyrkor och kommer sedan in på indelningen i 
fylken och socknar, som genomfördes redan 
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under tidig medeltid. Här i Tröndelagen fanns 
åtminstone åtta kloster, flertalet belägna i eller 
nära Trondheim. Förf. säger sig ha forskat yt
terst litet i dessa, och visst hänger de i luften i 
detta sammanhang; han påpekar att de utgör 
spännande objekt för vidare forskning. 

Finland inleds med att Markus Hiekkanen ger 
ett arkeologiskt och byggnadshistoriskt per
spektiv. I detta glest befolkade land, som ju in
klusive Karelen tillhörde medeltidens Sverige, 
grundades blott sex kloster och konvent, re
presenterande tre ordnar. Ett av dem tillhörde 
birgittiner, de övriga dominikaner och francis
kaner. Samtliga lydde de under Äbo biskops
döme och anlades vid kusterna inberäknat Kö
kar på Åland. De stiftades under 1200-1400-ta-
len. 

Blott två kyrkor kvarstår i någorlunda oför
ändrat skick: franciskanernas i Raumo och bir
gitlinernas i Nådendal , båda 1400-tal; en an
nan kyrka är starkt förändrad: dominikanernas 
i Viborg. Av alla kloster- och konventbyggna
der kvarstår ovan jord blott en källare på Kökar 
(franciskaner). Trots ordenshusens fåtalighet 
har ingen sammanfattande arkeologisk fram
ställning utarbetats. Ännu utgör De finska klost
rens historia av K A. Leinberg (1890), huvud
källan trots sin i många avseenden ålderdom
liga metodiska uppbyggnad. 

Finlands arkeologiska forskning inom ra
men för medeltid och kloster tog sin början på 
1860-talet, då två historiker utförde smärre un
dersökningar på Kökar. Den ene av dem un
dersökte kort därefter Nådendal. 

De mest givande undersökningarna under 
senare år har huvudsakligen utförts i Äbo, Nå
dendal och på Kökar. I Äbo har lämningar un
dersökts efter dominikanernas konvent, lan
dets äldsta. Hit kom svartbröderna 1249. Om 
birgitlinernas Nådendal har forskningsresulta
ten publicerats under 1960-talet av Henrik Li
lius och är Finlands hittills mest givande klos-
termongrafi. Den har sitt intresse även genom 
att en lekmannabroder enligt Lilius uppgjort 
inte blott byggnadsplanerna för klostret utan 
även stadsplanen för Nådendal. 

Sedan flera år, fr.o.m. 1982, utgör Kökar ett 
centrum för finsk klosterarkeologi. Konventet 
från 1400-talet, långt ute i havsbandet, var re

dan under seklet dessförinnan ett centrum för 
franciskanernas etablering som en följd av fis
kets ökade betydelse. Här övertog bröderna en 
sockenkyrka, som kom att spela den dubbla rol
len av både församlings- och konventkyrka. 
Över dess grundmurar har i sen tid den nuva
rande kyrkan byggts. Tack vare de givande ut
grävningarna av konventets byggnader och be
gravningsplats visar det sig att Kökar intagit en 
central position i medeltidens Östersjön. 

Gråbrödernas och därmed Kökars betydelse 
utvecklas i »Havet, kapellen och franciska
nerna» av Helena Edgren och Markus Hiekka
nen. .Artikeln baseras på det välbekanta danska 
itinerariet (färdboken, resevägvisaren). Hand
lingarna rörande segelleden från Blekinge via 
Ålands och finländska fastlandets sydkuster till 
slutmålet Tallinn utforskades av Jarl Gallén 
kort före dennes bortgång 1990. Enligt Gallén 
är itinerariet nedtecknat av franciskaner under 
1300-talets början men på ett till stor del äldre 
fundament. Det tjugotal kapell som nämns, 
flertalet nära Kökar, och av vilka somliga kvar
står som ruiner, visar att franciskanerna var 
verksamma här både som predikanter och fis
kare långt innan deras konvent stiftades i bör
jan av 1400-talet. 

Estland redovisas av två forskare. Kaur Alttoa 
skriver om kloster både historiskt och konst-
vetenskapligt. Jaan Tamm behandlar delvis 
samma problem men kommer även in på vad 
som kvarstår av byggnaderna och på utgräv
ningar, forskning och mycket annat. Fianske 
hade det varit en fördel om problemen sam
manfattats i en enda artikel. 

Sedan landets kristnande påbörjats väster
ifrån under 1180-talet, byggdes så småningom 
tolv kloster, representerade av fyra ordnar. 
Först på plats i nuvarande Estland var cisterci
enserna, kända sedan 1228 och tätt följda av 
dominikanerna. Det kom att dröja ända till ca 
1400 innan nästa orden anlände, birgiltinerna. 
Senare började franciskanerna sin verksamhet. 
Blott fem av dessa kloster kan kan uppvisa be
varade partier, om än som ruiner eller i starkt 
förändrat skick. Givetvis är det dessa, som 
främst tilldragit sig forskningens intresse. Spo
radiska undersökningar utfördes i Estland lik
som i de andra nordiska länderna under 1800-
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talet. Trots att de sovjetiska myndigheterna vi
sat stort intresse för ämnet, saknas rörande Est
land liksom dess norra och västra grannländer 
en sammanfattande framställning av kloster. 

Det kringbyggda cisterdenserklostret i Pa
dise från 1300- och 1400-talen står till stor del 
som ruin. Det grundades från Dunamunde 
utanför Riga i nuvarande Lettland och ingick i 
gamla Livland. Speciellt det kraftiga, nordväst
ra hörn to rne t och de högt belägna fönster
öppningarna förlänar anläggningen en starkt 
fortifikatorisk karaktär. Liknande torn är kända 
redan från landets tidigare cistercienserkloster. 
Ytterligare ett drag som skiljer Padise och tyd
ligen andra inom samma ordens kyrkor i Est
land från dem i västra grannländerna är kyr
kans utformning som en rektangulär sal utan 
yttre markering av koret. Här saknas det för cis
tercienserna så typiska tvärskeppet med kapell 
mot öster. I Padise befinner sig istället under 
koret ett kapell med centralpelare. En liknande 
konstruktiuon förekom i cisterciensernas 
Kärkna med ett kapell i bottenvåningen för de 
för denna orden karakteristiska många altarna. 

Padise utgör ett av de första exemplen på ut
forskning enligt moderna metoder kombine
rade med planmässig konservering av bygg
nadsminnen under statligt skydd, som med 
vissa uppehåll pågick här 1955-68 och som 
startade sedan det statliga fornminnesskyddet 
fr.o.in. 1950-talets början erhållit större resur
ser. Under 1980-och 90-talen har utgrävningar 
även gjorts på cisterciensernunnornas kloster
gård i Tallinn under medverkan av arkeologer 
från Lund och Malmö. 

Det mest välbekanta minnesmärket från 
klostertidens Estland utgörs av ruinen efter bir
gitlinernas Pirita (Birgitta) nära Tallinn. Den 
monumentala kyrkan omges på ömse sidor av 
en kringbyggd gård. Till skillnad från vad som 
var fallet i västra Norden förlades här lekmän
nens ingång till kyrkans västfasad. Pirita är ett 
av de första kloster som undersöktes veten
skapligt under 1930-talet och då av Armin 
Tuulse, som även publicerat resultaten. Arbetet 
återupptogs under 1980-talet av jaan Tamm, 
som skrivit icke blott om detta utan även om 
andra kloster i Fastland. 

Av tiggarordnarnas verk har undersök
ningar bl.a. utförts i dominikanernas delvis be

varade kloster i Tallinn, framför allt under 
1950-talet. Resultaten har publicerats av Elfrie-
de Tool-Marran (1971). De mycket förstörda 
byggnaderna tyder på västligt inflytande och på 
kontakter med Visby. 

Vad gäller franciskanerna, har Viljandi (kyr
kans och konventets grundmurar) och Rakvere 
(underjordiska lämningar) undersökts framför 
allt under 1980-talet, det förstnämnda av Fiaur 
Alttoa. Här visade det sig, att kyrkan övertagits 
av franciskanerna, något som Alttoa betecknar 
som en tradition inom denna orden men som 
åtminstone västerut är helt fel. Sådant hörde 
til! undantagen (t.ex. sockenkyrkan på Kökar 
och gamla domkyrkan i norska Bergen). Vid 
sin ankomst till staden kan bröderna ha erhål
lit en redan befintlig gudstjänstlokal som d o 
nation och insett fördelarna av att slippa be
kosta ett nybygge. 

Både Alttoa och Tamm har missat en stor 
landsman inom området: Villem Raam, väl
känd i åtminstone Sverige och Finland genom 
sina forskningar, skrifter och restaureringar, 
bl.a. av Padise. Raam, som avled i maj 1996, för
tjänar bättre än att i samband med speciellt Pa
dise och Pirita blott omnämnas i noter och lit
teraturförteckning. 

De två överskådliga och rikt illustrerade est
niska artiklarna har tyvärr drabbats av redak
tionella missöden. Översättningen till svenska 
är dålig och texterna till de utmärkta planerna 
och fotografierna är knapphändiga och ger 
otillräcklig information, vilket ytterligare för
svårar läsningen och förståelsen. 

Men vart tog Sverige vägen? Vårt eget land re
dovisas tyvärr endast på några få sidor utan lit
teraturhänvisning och blott med en historik 
om de olika ordnarna och deras allmänna in
riktning, följd av en lista på kloster och kon
vent och respektive grundningsår. Uppgifterna 
tycks vara hämtade ur Kulturhistoriskt lexikon för 
nordisk medeltid. 

Uppsatsen behandlar klostren i det nuva
rande Sverige förutom de gamla danska land
skapen, men upptar förvånansvärt nog även 
det under medeltiden svenska Finland, som ju 
behandlas separat i u t tömmande artiklar av in
hemska forskare. Felet lär inte ligga hos den 
svenske författaren, som uppges ha blivit kon-
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taktad med kort varsel och utan klara direktiv. 
Det tunna innehållet bortförklaras med att 
svensk klosterforskning befinner sig i en bryt
ningspunkt, något som dock ständigt tycks 
gälla inom forskningen. Samma problem före
ligger väl också i våra grannländer som ju ändå 
bidragit med etl rikt material. 

I medelt idens Sverige förutom Finland 
byggdes fyrtiofem kloster representerande åtta 
ordnar. Den förste forskare som på allvar rik
tade uppmärksamheten på dem var Sigurd 
Curman, vars doktorsavhandling om cisterci
enserordens byggnadsskick publicerades 1912. 
Hans intresse för detta ämne övertogs av Ingrid 
Swartling som publicerat sina undersökningar 
från 1950- och -60-talen. Samma orden är och 
har varit föremål för utgrävningar och andra 
undersökningar. 

Beträffande andra ordnar behandlar Bertil 
Berthelsons avhandling från 1940-talet birgitti-
nerna med utblickar bl.a. mot Nådendal och 
Pirita. För byggnadsskicket hos dominikaner 
och franciskaner har Nils Sundquist redogjort 
i flera uppsatser, några på basis av utgrävningar. 
Det föreligger alltså ett rikt svenskt material 
som helt förbigåtts. Ytterligare en miss är att 
beteckningarna för franciskaner och domini
kaner förväxlats på kartorna. 

Slutomdömet är ändå, att detta är en givande 
och spännande bok med många perspekiv åt 
olika håll och med mängder av projekt, fråge
ställningar och förhoppningar om svar på ännu 
olösta problem. Vad som saknas är ett bra re
daktionellt arbete och en ytterligare problem
ställning: hur fungerade egentligen klostren, 
deras kyrkor och andra byggnader? Hur ge
staltade sig tillvaron för de människor som 
levde och verkade där, och hur kom de att 
prägla de byggnader, om vilka denna bok hand
lar? Endast Hans-Emil Liden och ett par andra 
forskare ställer dessa frågor, och, förutom Li
den, bara i förbigående. En teologisk artikel 
hade till syvende och sist kunnat knyta samman 
många spörsmål i denna nordiska kloslerbok. 

Boel Almqvist 
Riksantikvarieämbetet 

Hans Krongaard Kristensen, The Franciscan Fri-
ary of Svendborg. The Archaeology of Svend
borg, Denmark, vol. 6. Sammanfattningar på 
engelska och danska. 110 s. och 2 utvikning
skartor. Svendborg County Museum, Svend
borg 1994. 

Danmark befäster sin ställning som föregångs
landet inom nordisk medeltidsarkeologi. Trots 
sin till ytan blygsamma storlek hade Danmark 
det största antalet ordenshus bland de nordiska 
länderna. Här utförs också de flesta medeltids
arkeologiska undersökningarna med en rad 
skrifter som resultat. Det grundläggande arbe
tet är dock ännu Vilhelm Lorenzens De danske 
Klostres Bygningshistorie (1912-1941), en oskatt
bar källa främst ur konsthistorisk synpunkt, 
inte minst genom sina talrika uppmätningar 
och foton. 

Under de senaste decennierna har intresset 
från danskt håll i hög grad riktats mot ordens
arkitektur, särskilt sedan institutionen för me
deltidsarkeologi inrättats vid universitetet i Är
hus och undersökt ett par närbelägna lands
ortskloster i början av 1970-talet. Docent Hans 
Krongaard Kristensen vid denna institution står 
som författare till rubricerade bok, nr 6 i den 
serie som utges av det tvärvetenskapliga Svend-
borgprojektet. Nr 3 (1985) redovisar begrav
ningarna på konventets kyrkogård och är utar
betad av andra experter. Projektet omfattar 
inte blott specialister på arkeologiskt fältarbete, 
stadsundersökningar, läder, textil och numis
matik utan här medverkar även kännare inom 
paleobotanik, kvartärzoologi, antropologi, mi
neralogi, petrografi och metallurgi. 

Franciskankonventet i Svendborg vid Fyns 
sydkust stiftades av en storman i Odense på 
samma ö redan år 1236 som det fjärde danska 
i sitt slag. Kyrkan revs 1828 och de sista av kon-
ventbyggnaderna år 1875 genom uppförandet 
av järnvägsstationen och dess tillhörande ban
gård m.m. I samband med byggnadsarbeten 
under 1950-talet gjordes utgrävningar framför 
allt i koret och korsgången. Genom stationens 
nybygge 1975 påträffades ytterligare murrester, 
och stora undersökningar startade omedelbart. 

Konventet, som helgades åt S:ta Katarina 
och som kom att uppföras av tegel, påbörjades 
omkring år 1250 med en kyrka i romansk stil 
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och med ett enskeppigt, rakavslutat kor. Om 
kyrkans övriga delar är ingenting känt. En kort 
tid efter det att koret byggts, uppfördes kon
ventbyggnader mot norr: en östflygel och tro
ligen även delar av en nordflygel. Dessa torde 
ha varit några av de äldsta murade kloster
byggnaderna i Norden. Det har förmodats, att 
de tidigaste sådana varit provisoriska och av trä. 

Kort före sekelskiftet 1300 härjades kyrkan 
av en brand. Ett omfattande och tidsödande 
nybygge vidtog, varvid bl.a. korets nedre delar 
förhöjdes. Den nya kyrkan invigdes 1361. Kän
nedomen om denna kyrka, av vilken numera 
ingenting är synligt ovanjord, är utomordent
ligt stor och redovisas i ett rikt bildmaterial. Riv
ningsåret 1828 utförde arkitekten C. F. Thorin 
uppmätningar, teckningar och skisser av exte
riörer och interiörer och dessutom av arkitek
toniska detaljer. Samma år avbildades en kalk
målning, och pelarkapitäl tillvaratogs. Även 
äldre kartor och andra illustrationer har pub
licerats. Fältarbetets många planer, sektioner 
och rekonstruktioner har ritats av Jens Bech. I 
bild redogörs även för formtegel och mycket 
annat in i minsta detalj. Glädjande nog be
handlas också det konsthistoriska samman
hanget. 

Den nya kyrkan präglades av gotik och var 
en välvd pseudobasilika med en redan från bör
jan planlagd asymmetrisk grundplan, en av de 
första sådana i Norden och med närmaste 
mönster från franciskankyrkan i Odense, in
vigd 1343. Det sydliga sidoskeppet i Svendborg 
sträckte sig fram till koret, vars rakavslutade 
form sedan länge var omodern men som tydli
gen bibehållits av sparsamhetsskäl. Sidoskep
pen i de asymmetriska kyrkorna, åtminstone 
inom ordensarkitekturen, uppstod vanligen ge
nom en rad successivt byggda kapell. En enda 
medeltida kapellstiftelse har funnits i S:ta Ka-
tarina, men dess plats är okänd. 

Kyrkan hade målade glasfönster och välvdes 
med kryssvalv burna av åttkantiga pelare med 
lövkapitäl av kalksten, allt detta ovanligt för 
Danmark. Den välkomnande västfasaden, av 
Thorin framställd i snedperspektiv från sydväst 
och enligt franciskansk tradition försedd med 
huvudportal , pryder bokens omslag. Huvud
skepp och sidoskepp stod under ett gemen
samt sadeltak och hade trappgavlar i öster och 

väster. Till mässor och andra sammankomster 
ringde den klocka, som hängde i ett hål ovan
för huvudportalen och till vars klang kyrkvin
den innanför gav mäktig resonans. Med tanke 
på det dyra nybygget var detta mer ekonomiskt 
än att uppföra takryttare eller sidotorn för 
klockan. 

Omkring år 1500 fullbordades konvent
byggnaderna till att efter hand bilda en kring
byggd, ytterst liten klostergård omgiven av en 
korsgång. Norr om konventet låg en, åtmins
tone delvis, medeltida byggnad kallad Prior-
gården och Klostergården, tyvärr med okänd 
funktion. 

Området söder om kyrkan brukades fr.o.m. 
1400-talets mitt och ett par sekler framåt som 
begravningsplats för invånare i staden och dess 
omnejd. En mindre del av området (ca 5%) ut
grävdes 1977-78. Dendrokronologiska under
sökningar inklusive C l4-prover, med Thomas 
Bartholin som ansvarig, visar att i gravarna 
fanns talrika kistor, främst av importerat barr-
trä. Vidare framgår att upp till nio generatio
ner i rad jordats här. Även för detta kapitel har 
Jens Bech utfört ritningsarbetet. 

Konventet stod tämligen orört i sitt medel
tida skick fram till 1541, då det unde r refor
mationen överlämnades till staden, med un
dantag av kyrkan, som skulle bli församlings
kyrka, och en del av nordflygeln, som användes 
till skola. Beslutet ändrades såtillvida att kyrkan 
kom att användas för temporärt gudstjänstbruk 
och för begravningar. Är 1568 uppförde släk
ten Hardenberg ett kapell i den utvändiga vin
keln mellan koret och östflygeln. Samma släkt 
lät i slutet av samma sekel inrätta ett hospital i 
nordflygelns västparti. Mycket tack vare att S:ta 
Katarina aldrig fungerat som sockenkyrka och 
behövt genomgå om- och tillbyggnader, är den 
en av de mest kända bland Danmarks rivna 
frandskan kyrkor. 

Även stora delar av inventarierna är kända, 
och många har bevarats till vår tid. De står nu 
delvis i den närbelägna Thuro kyrka, där man 
bl.a. kan beskåda högaltaret, triumfkrudfixet 
och inte minst en fast predikstol, tillverkad om
kring 1520 men sedermera omgjord. Den är at-
tribuerad till Svendborgs franciskankyrka där 
den antas ha varit monterad på ett numera för
svunnet lektorium och vänd mot långhuset. 
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Kanske är den Danmarks äldsta bevarade pre
dikstol, i varje fall en av rikets äldsta. Om den 
har tillhört franciskanerna, för vilka predikan 
är och har varit ett viktigt moment, är den ett 
betydelsefullt bidrag till kännedomen om deras 
gudstjänstbruk. Tidigare har man förmodat 
(bl.a. Lorenzen) att inne i kyrkan höll gårbrö-
derna sina predikningar någonstans vid mitten 
av norra långhusmuren. Någon utvändig pre
dikstol i någon yttermur är inte känd från 
denna kyrka; det kunde förekomma i frands-
kankyrkor. 

Mycket är känt men hel del ännu okänt om 
denna förnämliga anläggning, om vilken för
fattaren hoppas och tror att den ska bilda ut
gångspunkt för vidare forskning. Recensenten 
kan inte annat än instämma. Boken torde ha 
hälsats med glädje i Svendborgs konvent, före
dragits i kapitelsalen och försvarat en heders
plats i biblioteket. 

Boel Almqvist 
Riksantikvarieämbetet 

Lindholmen. Medeltida rikshorg i Skåne. Redaktö-
rer Mats Mogren och Jes Wienberg. Lund Stu
dies in Medieval Archaelogy 17. Almqvist & 
Wiksell International, Stockholm 1995. ISBN 
91-22-01677-5. 

Den 17 juni 1395 slöts på borgen Lindholmen 
i Skåne det fredsfördrag, som kom att beteck
nas som ett första steg mot Fialmarunionen. 
Under sexton dagar hade drottning Margareta 
då i sin egenskap av regent i de tre nordiska 
monarkierna förhandlat med representanter 
för tre riksråd, och vid mötet var även borg
mästare och rådmän från hansastäderna Lii
beck, Stralsund och Danzig närvarande. Med 
var också den suspenderade kung Albrekt, som 
i sex år hade suttit som fånge just på Lindhol
men. När freden nu slöts blev Albrekt fri och 
han kunde återvända till Mecklenburg, men 
därmed var hans roll i den nordiska rikspoliti
ken också slutspelad. Två år senare kunde Mar
gareta förverkliga sin huvudtanke, som har gått 

till historien under benämningen Fialmar
unionen. 

Just nu när man i de nordiska länderna står 
i beråd att fira unionens 600-årsjubileum har 
också Lindholmsfördraget uppmärksammats 
på ett mycket föredömligt sätt. Svedala kom
mun, inom vilken borgruinen ligger, har näm
ligen i samarbete med Arkeologiska institutio
nen vid Lunds universitet publicerat en rikt il
lustrerad volym på 278 sidor; titeln är kort och 
gott Lindholmen. Medeltida riksborg i Skåne. 

Vid första anblicken väntar man sig ett his
toriskt verk om borgens historia och uppbygg
nad, och mycket av detta finner man också i 
boken, men i huvudsak är det fråga om en be
skrivning av ett projekt, som inleddes 1993 och 
som strävar till en allsidig utforskning av Lind
holmen. »Denna bok utgör ett avstamp, sna
rare än en landning», säger Mats Mogren i ett 
avslutande kapitel. Till bokens natur hör också 
att antalet författare är 27, många av dem dok
torander och studerande vid den arkeologiska 
institutionen vid Lunds universitet. Ungefår 
hälften av bidragen utgörs av bearbetade semi
narieuppsatser. 

Om de äldre forskarnas bidrag kan ytterli
gare sägas, att de i några fall går en bra bit utan
för bokens egentliga ämne, Lindholmen i 
Skåne. Detta gäller t.ex. för Mats Mogren, som 
i ett intressant kapitel skriver om »borgforsk-
ning förr och nu». Som en första fas ser han de 
sporadiska arkeologiska grävningar, som under 
tiden mellan 1880-talet och första världskriget 
utfördes bl.a. på Ragnhildsholmen av Wilhelm 
Berg och i borgruinen vid Skanör av Otto Ryd
beck. Därefter följde den »konsthistoriska fa
sen», som varade ända till 1950-talet, och som 
fick sin prägel av sådana forskare som Bengt 
Thordeman, August Hahr, Martin Olsson och 
Armin Tuulse. 

Enligt Mogren följde därefter »den stora 
sömnen», d.v.s. han vill »något generaliserat 
säga att forskningen kring medeltida borgar 
sjönk in i en törnrosasömn, som kom att vara i 
ca 30 år». Som en orsak anger han »själva tids
andan». »Efter andra världskriget hade man 
fått nog av militära monument och nationella 
symboler. Den nya generationen av medeltids
forskare var inte intresserad.» 

Bedömningen är säkert riktig om man hål-
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ler sig till forskningen i Sverige, men en fin
ländsk läsare kan inte undgå att reflektera över 
hur annorlunda forskningsläget var i Finland, 
där de stora medelt idsborgarna, med djupa 
rötter i den svenska historien, just under år
tiondena efter kriget var föremål för ingående 
byggnadsarkeologiska studier i samband med 
de omfattande restaureringsarbeten, som för 
Äbo slotts del hade planerats redan i slutet av 
1930-talet. Omfattande avhandlingar och ut
redningar publicerades om Äbo slott, Tavaste
hus och Olofsborg. Det skall villigt erkännas, 
att alla de inblandade var konsthistoriker, men 
om man jämför forskningen i Finland med den 
tidigare konsthistoriska fasen i Sverige är det 
uppenbart , att man i Finland i mycket högre 
grad sysslade med byggnadsarkeologi, med att 
»gräva i murarna» på det sätt, som i Sverige till-
lämpades av Ivar .Anderson vid undersökning
arna i Vadstena kloster. De omfattande restau
reringsarbetena visade också, att de finländska 
borgarna, trots upplevelserna under kriget, 
fortfarande uppfattades som viktiga nationella 
symboler. 

Enligt Mats Mogren skedde »den stora om
svängningen» först på 1980-talet i samband 
med att man vid grävningarna på Helgeands
holmen i Stockholm fick ny kunskap om före
gångarna till borgen Tre Kronor. Åren 1985 
och 1986 betecknar han som helt avgörande. 
Då inleddes undersökningar av ett stort antal 
mindre borgar, t.ex. Borganäs vid Borlänge i 
Dalarna, Styresholm i Ångermanland, Faxe
holm i Hälsingland och Totra i Gästrikland. Se
dan 1980-talets slut har aktiviteten varit bety
dande , och »större eller mindre borgunder-
sökningar har bedrivits i nästan alla nuvarande 
svenska landskap, där det fanns medeltida 
borganläggningar». Ämnet är nästan outtöm
ligt; enbart i Skåne noterar Anders Ödman i 
boken 136 olika borgar med ett förhistoriskt 
eller medeltida ursprung. 

Här kan man gå tillbaka lill bokens egent
liga ämne, riksborgen Lindholmen i Skåne. 
Det stora antalet seminarieuppsatser vittnar 
mellan raderna om ett uppriktigt nytt intresse 
för borgforskningen, och samtidigt noterar 

man de nya infallsvinklar som är en följd av att 
ämnet »medeltidsarkeologi» numera finns som 
en universitetsdisciplin, i Lund dessutom med 
en egen professur. Inom ramen för detta ämne 
har perspektivet vidgats långt utanför de tidi
gare gränserna, som vanligen utgick från äm
nena konsthistoria och arkeologi, ofta t.o.m. 
utan att tangera varandra. I dag vill man pla
cera in borgarna i kulturgeografin; en borg ses 
inte längre som en isolerad fyndplats. Den mu
rade medeltidsborgen studeras i sin omgiv
ning, och därmed kommer också hela omgiv
ningen med sin bebyggelse, sina odlingar och 
sin näringsstruktur in i bilden. 

Slutligen bör det nämnas, att Lindholmen 
såsom borg ingalunda har varit okänd tidigare. 
Under 1300-talet var den, vid sidan av Helsing
borg, Skanör och Falsterbohus, en av de fyra 
danska riksborgarna i Skåne. Vid mitten av 
1500-talet förlorade den dock sin betydelse, 
och kort därefter började man bryta ned den i 
jakten på tegel som kunde återanvändas. Carl 
von Linné beskrev den 1749 som en »rudera», 
en ruin, och småningom föll den i glömska. 

Först i början av 1930-talet började medel
tidsforskarna intressera sig för den bortglömda 
ruinen. Tämligen omfattande utgrävningar 
gjordes 1934 och 1935, men som så ofta på den 
tiden reserverades inte någon tid för en analys 
och bearbetning av fynden, och den slutliga 
rapporten färdigställdes av Erik B. Lundberg 
och Harald Olsson först 1957, drygt tjugo år ef
ter undersökningarnas avslutning. Är 1993 flyt
tades fynden från Stockholm som en deposi
tion till Lunds Universitets Historiska Museum, 
och först nu, i anslutning till det nya forsk
ningsprojektet, kan de slutligt sättas in i ett 
större sammanhang. Detta belyser på sitt sätt 
den tidigare borgforskningens problematik. 
Men bättre sent än aldrig; nu har man tydligen 
både en vilja och en förmåga att allsidigt ut
forska Lindholmen och att fortsätta de under
sökningar, som med knappa resurser inleddes 
för sextio år sedan. 

Carl Jacob Gardberg 
Museiverket, Postbox 913, FI-00101 Helsingfors 
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Peter J. Ucko, red., Theory in Archaeology: a worUl 
perspective. Theoretical Archaeology Group 
Series, London & New York 1995. Routledge. 
393 s. med 40 illustrationer samt index. ISBN 
0-415-10677-X. 

Denna bok kan rättvisande beskrivas som ett 
mer eller mindre uttalat komplement till Trig-
gers A History of Archaeological Thought (1989) 
och Hodders Archaeological Theory in Europé 
(1991). Man skulle lätt kunna luras att tro att 
man därmed nått målet att täcka in, åtmins
tone hjälpligt, hela världens arkeologi. Så är gi
vetvis inte fallet. Allt som egentligen har upp
nåtts är påvisandet av den angloamerikanska 
arkeologins imperialistiska hegemoni. 

Låt gå för att denna dominans är illa mas
kerad genom arbetets titel som del av den 
världstrend som funnits inom arkeologin sedan 
1960-talet. Välgörande nog, så blottlägger 
Evans grunderna till denna världsfixering ge
nom sin välbalanserade artikel, en text som fyl
ler något av rollen »katt bland hermeliner». 
Han visar med tydlighet att McLuhans gamla 
tanke om »den globala byn» har penetrerat ar
keologiämnet till denna milda grad att tid
skrifter och bokserier med »World-» i titlarna 
florerar och världskonferenser dyker upp som 
svampar ur jo rden , världssystemteorier lanse
ras, t.o.m. en världsarvslista har upprättats och 
tillämpats. Några orsaker till detta internatio-
nalistiska uppsving skulle enligt Evans vara: en 
vilja att tydligt fjärma sig från nationalism efter 
det andra världskriget, en övertro på veten
skaplighetens allmängiltiga sanningshalt och 
kommunikat ioners förenande effekt på jor
dens folk samt ett modernistiskt vurmande för 
en planerbar internationell framtid. Världs
prägeln är likväl en illusion. Den västerländska 
överhögheten på teorins arena är lika expansiv 
som kolonialismen. Granskar man bokens 
tjugo artikelförfattare så ser man att sex av 
dessa är hemmahörande på brittiska universi
tet. Av de resterande fjorton är sex från natio
ner som är eller har varit medlemmar i det brit
tiska samväldet. Av kvarvarande åtta arkeolo
ger är fyra västeuropéer. Återstår gör då två 
forskare från Sydamerika, samt en från Indo
nesien och en från Japan. 

På sedvanligt, på gränsen till tröttsamt, vis 

inleds volymen med den schablonartade, obli
gatoriska Introduktionen, där bokens redaktör, 
i detta fall Ucko, tar chansen att delge alla ar
tiklars samlade inverkan på läsaren, att över
driva deras gemensamma drag, gärna så att 
dessa lutar åt redaktörens egna uppfattningar, 
samt att presentera sin omistliga reflektion över 
den arkeologi som har varit och den bättre som 
komma skall. Det är hög tid att man tar nya, 
fräscha grepp om dessa artikelbaserade böcker. 
Tänk om redaktörer ändå skrev artiklar i stil 
med Shanks avslutande lustmord i Bapty & Ya
tes, Archaeology after Structuralism (1990). Uckos 
introduktionskapitel är alltför tungrott p.g.a. 
dess spretighet, då åtskilliga disparata och svår-
behandladc problemområden flyktigt och hop-
pigt berörs, områden som i själva verket kräver 
eget u t rymme för att vettiga, filosofiska be-
grundanden riktigt skall kunna infinna sig. 

Bland annat så överdriver Ucko angloame
rikanska arkeologers roll som de enda effektiva 
missionärerna i världsarkeologens teorihisto
ria. När idén till denna volym kläcktes, Euro-
Tag-konferensen 1992 i Southampton, så de
klarerades det utan att blinka att det var den 
teoretiska arkeologins 30-årsjubileum, eftersom 
det var tre decennier sedan Binfords program
förklaring kom i American Antiquity. Detta ang
loamerikanska tunnelseende glömmer tydligen 
av att t.ex. sovjetisk arkeologi redan 30 år tidi
gare hade en klargjord, socialteoretisk grund. 
Dolukhanov påpekar ju i Uckos volym, att just 
soyjelarkeologin från 30-talet är så pass lik 60-
talets New /Archaeology att de bör sammanföras 
i ett och samma paradigm. På samma vis igno
reras den skandinaviska arkeologins interna
tionella, teoretiska inflytande. 

Vidare menar Ucko att hans bok, i motsats 
till Triggers tredelning av världsarkeologin (ko
lonialistisk, nationalistisk och imperialistisk), 
belyser de viktiga skillnader i regionala, arkeo
logiska utvecklingsparabler som Trigger m.fl. 
skulle ha förbisett. Nog betonar den berörda 
volymen variation, men fel slags sådan, nämli
gen olika nationella genealogier av arkeologer 
och institutioner samt tjänster och otjänster de 
har gjort för sitt lands arkeologiska inriktning. 
Medan samhälleliga och politiska sammanhang 
endast har behandlats flyktigt, så har diskus
sionen om teorins och praktikens regionala ka-
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raktär försummats. Man informeras om att 
vissa verk, artiklar, föreläsningsserier, o.s.v., har 
haft en långvarig inverkan på institutioners, 
ibland hela nationers arkeologiska vägval, men 
man får ingen teoretisk redogörelse för varför. 
Så gott som alla artikelförfattare håller sig med 
fyra onyanserade »-ismer» som förblir outveck
lade och konstanta oavsett kontext. Det hand
lar om evolutionism, kulturhistorisk diffusio-
nism, processualism och postprocessualism. 
Klart vanligast i arkeologins världshistoria 
skulle det kulturhistoriska närmelsesättet vara. 
Symtomatiskt är också att endast Thomas tar 
upp feministisk teori. Funari är en av de få ar
tikelförfattare som åtminstone tar ansats mot 
en filosofisk teoridiskussion och som vidhåller 
att teorier internaliseras i det rådande sam
manhanget . Han noterar bl.a. att europeisk 
arkeologi är kopplad till historiebegreppet 
medan amerikansk arkeologi i stort sett avfär
dar detta begrepp. 

Helt riktigt påtalar Ucko att vi som väster
ländska arkeologer gärna patroniserar andra, 
mer nationalistiska arkeologier, med en oac
ceptabel nivå av generalisering och stereotypi-
fiering. Där arkeologisk teori alls anses all 
möda värd, så diskuteras den med intelligens 
och sofistikation, även om utövarna ibland 
tvingas förtäcka sin kritik. Som jag nämnde 
ovan så är volymen med Ucko i spetsen vinklad 
på angloamerikanska premisser, men på 
samma sätt är jag själv kanske tendentiös när 
jag håller med Ucko om Västerlandets (Ryss
land inräknat) oumbärlighet för såväl arkeolo
gins spridning i världen som dess teoretiska for
mulering och strukturering. Några författare i 
boken, Tanudirjo, Andah och Paddaya, sätter 
sig emot detta och vill i olika grad sätta en re
gional prägel på arkeologin, inklusive dess te-
orimaskineri. De anser alt de kan och måste ut
veckla sina egna arkeologiska, teoretiska mo
deller, teorier och begrepp, i slället för att bara 
anamma de västerländska. Även om de till viss 
grad erkänner att hela idén med institutionali
serad arkeologi är västerländsk i sig, så insiste
rar man på att västerländsk teori bör ersättas 
med inhemska begrepp lör att nå en självstän
digt definierad arkeologi. Frågan är dock hur 
oberoende arkeologi låter sig definieras utan 
alt upphöra att vara just arkeologi. Liksom bo

kens författare överlag, underskattar dessa för
fattare dessutom den tidsberoende, kontextu
d l a egenart som uppkommer på varje arkeo
logisk institution, i varje nationalarkeologi, 
trots att arkeologins praktiska och teoretiska 
form förefaller att bestå. Paddaya gräver bland 
indiska, historiska poeters uråldriga texter för 
att finna alternativ, indisk teori men tvingas 
konstatera i en passus att de gamla, indiska be
greppen utan större ansträngning går att över
sätta i redan existerande, västerländska termer. 
Andah går längre än så. Han är emot all kom
parativ användning av angloamerikanska be
grepp, där samhällen oberoende av rum jäm
förs, och tycker istället att begreppen skall de
finieras lokalt. Endast då når man den 
materiella kulturens mening och trovärdiga 
tolkningar, samtidigt som man fångar in den 
inhemska befolkningens åsikter. Enligt min 
mening begår han dock det vanliga misstaget 
att anta att begrepp skulle vara meningsfulla 
och giltiga längre tillbaks i tiden än ungefär en 
generation. Inte ens västerländska arkeologer 
har låtit särdeles många lokala sammanställ
ningar av etnografi, lingvistik och muntlig his
toria tjäna som teoretiskt underlag för en re
gional arkeologi. Det är illa nog att denna me
tod är statisk och ahistorisk. Det är etter värre 
att metoden förnekar en möjlighet att betrakta 
historia som en kultur-, ideologi- och historie
specifik »professional stranger» med rätt till att 
etiskt kritisera och jämföra t.ex. sociala miss
förhållanden. Jag finner det futilt att aktivt söka 
upp etnocentrismen då den per automatik all
tid är närvarande ändå. 

Trigger har annorstädes gjort det obser
vanta påpekandet att antropologer och etno-
arkeologer allt som oftast ger en bild av kultu
rer såsom utan reellt, historiskt djup. Med 
denna recenserade volym står del klart att det 
också förekommer i »världsarkeologin». Ett 
inte ovanligt framställningssätt i bokens arti
klar, t.ex. hos Hall och Kinahan, är att gå ige
nom landets arkeologiska historia för alt kon
statera att tidigare arkeologer var fördomsfulla, 
ensidiga, rasistiska, naiva, m.m., medan man 
mellan raderna ges det tydliga intrycket att ar
tikelförfattaren däremot är fördomsfri, mycket 
mer medveten, o.s.v. Hall anklagar exempelvis 
alla tolkare av det s.k. Great Zimbabwe för att 
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måla upp en bild av afrikaner såsom historie
lösa, ej kapabla till egenhändig social föränd
ring, men typiskt nog kommer han inte med 
någon egen tolkning för oss läsare att bedöma 
hans upplysthet och förmenta visdom. En lik
nande rad anklagelser strör Kinahan omkring 
sig, men levererar faktiskt en egen tolkning, en 
tolkning som, motsatt vad han själv tror eller 
vill göra sken av, är precis lika reducerande av 
afrikaners sociala förändringsförmåga. Han re
ducerar själv Afrika till ett etnologiskt limbo 
när han gör gällande att det enda betydelse
fulla, nämnvärda sociala skiftet för de männis
kor som har levt i Namibia (att ens anta att det 
är samma folk är illa nog) under 26 000 år är 
ett skifte som han tillskriver skiftet från jägare
samlare till pastoralism, vilket han finner i re
gionens klippmålningar och i ett litet arkeolo
giskt material. När han i slutet av sin artikel 
tackar bl.a. en svensk utvecklingsorganisation 
för att den sponsrade hans resa till TAG-konfe-
rensen så kan jag inte hjälpa att jag undrar hu
ruvida detta var särskilt väl investerade pengar. 

Moser vill med sin artikel visa den exempel
lösa framgång som har inträffat när det gäller 
den aboriginska befolkningens bidrag till ut-
veckligen av arkeologi som disciplin i Austra
lien. Artikeln verkar närmast vara ett beställ
ningsjobb från redaktör Ucko själv då han ut
målas artikeln igenom som den liberale 
frälsaren under sin tid som rektor för det Aus
traliska institutet för aboriginstudier (AIAS) 
som demokratiskt lät aboriginerna delta i ar
keologins utveckling. Men trots 20 år av »del
tagande», fram till nu på 90-talet, så har abori-
giner tydligen inte nått högre ansvarsmässigt 
än några enstaka gånger som »site officer» 
(täcknamn för grovarbetare med rätt att till
frågas) och fältassistent, samt ett antal förkon-
sultationer med lokala aboriginer (läs: aborigi-
ners förtvivlade försök att stoppa antropolo
giska och arkeologiska övergrepp på för dem 
heliga platser). Moser diskuterar aboriginernas 
behov av praktisk träning som om de vore en 
del av ett primatstudium. Bl.a. tränades de i 
»paleoekologiskt forskningsarbete», vilket vi
sade sig vara ett täcknamn för all samla in fos-
silerade frön åt de riktiga, vithyade forskarna 
(jfr familjen Keeleys inhemska benjagarliga, 
kallad »forskargrupp»). Häpet konstaterar 

man att »aboriginer kan». Aboriginerna be
handlas som levande fossil, historielösa, i stort 
sett oförändrade representanter för de ca 
40 000 år de har befolkat kontinenten. Denna 
bild har på ett utmärkt och kraftfullt sätt mot-
bevisats av antropologer som Thomas (1991) 
och Swain (1993). Man raljerar stolt över att ar
keologiska »surveys» genomfördes så att man 
kunde få fram anställningar till aboriginer. 
Trots att det är 1996 så finns fortfarande inga 
riktiga aboriginska arkeologer med rätt att pub
licera seriöst mottagna tolkningar eller att leda 
och utföra en utgrävning från start till mål med 
egna visioner. När jag bodde i Australien 1988 
så varjag bl.a. på en några veckor lång etno
grafisk studieresa där man guidades av en som 
titulerade sig som en antropolog från AIAS. Jag 
kan bara konstatera att när vi besökte de 
mycket fattiga och små aboriginska samhällena, 
så räckte det med att han sa: »Fiasta bume-
rangen!» så kastade urinnevånaren, »Baka!» så 
bakade de, »Dansa!» så dansade de giktbrutna 
gamlingarna - allt medan buskarna var fulla 
med spritflaskor och tinnerdunkar. Kvar på nät
hinnan sitter också ett minne från tiden när jag 
gick i Shailer Park High Schools 12:e och sista 
klass, en skola i södra Brisbane i Queensland 
med 2 000 elever varav endast en var svarthyad 
(dock ej aborigin). Ämnet för t immen var 
»Modern History», alla elever skulle vid en fö
reläsning med handuppräckning svara på om 
aboriginer var att betrakta som lika intelligenta, 
arbetsdugliga och moraliska som vita australier. 
Det var inte en skog av jakande bänder jag be
vittnade; bara jag och en flicka, som jag visste 
som liten hade upplevt Sydafrikas apartheid 
med avsky, räckte upp händerna. Med detta i 
bakhuvudet så ser jag det inte som förvånande 
att man artikeln igenom gör en uppdelning 
mellan det aboriginska folket och arkeolo
gerna, dvs. naturfolket kontra den vite yrkes
specialisten, de andra och vi. Vi får verkligen 
hoppas att vi på 2000-talet äntligen får se en 
mängd seriöst bemötta arkeologer och antro
pologer av aboriginskt ursprung, behandlade 
som yrkeskunniga individer, eller den austra
liska etnoarkeologins självdöd. 

Ucko och Thomas fastslår det som Hodder 
tidigare gjort, nämligen att teoretiska, själv
medvetna arkeologer är en klar minoritet, nå-
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got som måste rådas bot på. Tyskland, Irland, 
Indien och Japan pekas ut som teoretiska ök
nar. En av de kritiska irländarna går så långt i 
sin desperation att nobelpristagaren Seamus 
Hcancy upphöjs till kanske den enda teori
medvetna, irländska arkeologen, hyllad för att 
betona det förgångnas komplexitet och dess 
koppling till nuet . Portugiserna fäller den 
hårda domen att de som inte teoretiserar och 
därför väljer att använda sig av »sunt förnuft» i 
sin praktik, är per definition de som gräver ut 
dåligt, som ofta misslyckas med att publicera 
sitt material, och det de till slut publicerar blir 
oftast en ointressant och tråkig beskrivning av 
det förgångna. Tsude konstaterar att Japans ex-
ploateringsgrävningsboom har resulterat i 
enorma mängder data, som dock visat sig kräva 
ett gigantiskt, t idskonsumerande analys- och 
tolkningsarbete, vilket verka hindra dessa ar

keologer att komma med kreativa idéer och 
synteser. Japans exploateringsarkeologi be
skrivs som offer för sin egen framgång, något 
som minner om svenska förhållanden. 

Ucko och Thomas lanserar dessutom be
greppet 'perspectivism' och hävdar att vi aldrig 
når hela den historiska helheten, bara en per
spektivberoende, ofullständig del. Likväl så står 
de fast vid att ett verkligt, helt förgånget har 
funnits, l ä g g märke till att Burström påpekade 
samma sak i Arkeologiskt perspektivmedvetande 
(1989). Samtidigt hävdas att man kan jämföra 
och välja mellan alternativa tolkningar för att 
avgöra vilken som är bättre än den andra, men 
den avgörande frågan nämns inte: med hjälp 
av vilka kriterier? 

Jimmy Strassburg 
Långgatan 28C, 271 43 Ystad 
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Eva Weiler, Innovationsmiljöer i bronsålderns sam
hälle och idévärld. Kring ny teknik och begravnings
ritual i Västergötland. Studia archaeologica uni
versitatis Umensis 5, Umeå 1994. 203 s. ISBN 
91-7174-863-6 

Afhandlingen indgår i den tradition for over-
sigtsbehandling af fortidsminder i et landskab, 
med förtidsminderegistreringen som grund
lag, som er et så vaesentligt traek i svensk arkae
ologi, måske mere forskningsbestemmende 
end i noget andet land? En udenforstående 
kan undres över, at der skulle gå mere end 20 
år efter Björn Ambrosianis disputats for naeste 
generation foldede sig ud med den stribe dis-
putatser om det mellemsvenske landskab, som 
vi nu ser udkomme. 

Samhällsförändringar er vist nogleordet for 
denne produktion. 

Eva Weilers afhandling har folgende pro-
blemstillinger: 1. Hvordan indfortes metallurgi 
og metal til Västergötland? 2. Medforte metal-
let ökonomiske og sociale forandringer, eller 
udfyldte de et existerende behov? 3. Forte den 
fremmede teknologis indforelse til accept af 
fremmed ideologi? 4. Hvad betod ligbraen-
dingens indforelse? Punkt 2-4 er tydeligt nok 
delmaengder af samme problem. 

Kapitel 2 tager en raekke punkter op, men 
kun ganske kort, teknologi eller rettere teknik, 
udvikling, ethnoparalleler og innovation. Ka-
pitel 3 praesenterer kildematerialet, området er 
dels administrativt afgraenset, dels med s0erne 
som ostgraense. Desvaerre er kystzonen udeladt, 
hvilket fratager afhandlingen en interessant di-
mension (om afgraensningsproblemet se s. 48). 

Det er hellekisterne, som giver regionen 
dens saerpraeg, bopladser savnes, men synes på 
vej. Det virker underligt, så lidt der er bearbej-
det, og hvor mager informationen om de en
kelte hellekister er. Forogelsen af losfundene 
med 12-25% er tankevaekkende, og burde nok 
have fort til en diskussion af repraesentativitet. 
S. 30-34 giver en oversigt över udforskningens 

historie. Kapitel 4 tager fat på analyseme med 
problem 1 fra de tidligste metalfund, isaer kob-
berokserne. Smykke- og oksefund udelukker 
hinanden. Mens flintoksen går ned i s e n n e o 
lithikum fortsatte flinttilforslen, nu som dolke 
og kornsegle - til per. II? Egentlig havde det 
vaeret nok så interessant at behandle flintdol-
kene, blev de alle importeret fuldt faerdige? 
Hvordan kunne de slå flintoksen ud? Der gores 
saerligt meget ud af deponer ing af oksefrag-
menter, hvadenten det er fliser af flintokser, el
ler halve kobberokser. 

Broncestobningsindikatorer gennemgås s. 
51 ff, men tages op i kapitel 5.3, hvor det navn-
lig er stenstobeformene, som behandles över 
24 sider, ikke blöt i undersogelsesområdet. Den 
nordiske broncealders paradox formuleres s. 
53. Det accentueres i Västergötland, fordi sul-
fidmalmerne mod nord er så meget naermere 
end de sydlige metaller. 

Kapitel 5 behandler problem 2, men pro
blemets to delsporgsmål udelukker j o ikke hi
nanden . Naturligt nok danner hellekisterne 
som specifikt innovationsmilo udgangspunktet, 
for ret besel er de det eneste tilgaengelige kil
demateriale for SN og aeldre broncealdcr per. 
I. Udbyttet fra de 97 af navngivne personer un-
dersogte hellekister ud af de 582 kendte er 
ringe. Samfundets okonomi skal bedommes ud 
fra 5 fund al kornaftryk, 2 fiskekroge og et en
kelt (?) fund af flintsegle. Et afsnit om skifer-
spidser åbner et interessant perspektiv til in
novation nordfra. Hvis förf. har ret i, at en hel-
lekiste repraesenterer en enkelt familie, synes 
bebyggelsen at vaere delt i enkeltfamiliegårde, 
sommetider 2-3 sammen. 

Gravlokaliseringen synes i et vist omfång tra-
ditionsbestemt, ogjeg savner studier af forhol
det mellem hellekister og gravhöje i udvalgte 
enkeltområder, sammenligningen s. 89 ff. er i 
for stor skala. Helt at afvise dolkkronologien 
förekommer mig overdrevet. Förf ser sam
menhaeng mellem dolk og grave, j o större hel-
lekiste, jo flere dolke, men er fravaeret af dolke 
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i nogle hellekister reelt? Korrelationen fig. 63 
synes ikke entydig. S. 76 postnleres et dolkhie-
rarki med en stor mel lemgruppe og mindre 
grupper af h.h. de meget fine dolke og de små, 
omhugne eller knaekkede dolke. De dolkrige 
hellekister ligger i det centrale Västergötland, 
og de tidlige metalsager overvejende i dolkrige 
kisten Der mangler et kort över flintdolke i un-
dersogelsesområdet. De tidligste dolke er fra 2 
gånggrifter i Falbygden, det kunne antyde, at 
dolkene kom ind for hellekisterne. 

S. 80 f gennemgås de 7 områder, hvor Sen-
neolithikums ideindhold udtrykkes i terraenet. 
Detailkortlaegning af Falbygden og kort över 
Kinnekullen med koter savnes. Prestigegen-
stande skulle va"re spredt taktisk for at holde 
gode relationer til de egne, hvorigennem va
rer til Falbygden måtte passere. Med undfå-
gelse af netop Falbygden passer storhoje eller 
storroser ikke til innovationsområderne fig. 77, 
så en forskydning må vaere sket efter Senneo-
lilhikum. Det er hoje og roser, som udtrykker 
fremmed indflydelse, mens hellekisterne viser 
traditionen. Skärvstensrösen og helleristninger 
er også nye traek, og uden kontakt med helle-
kisteområderne. Kun i Falbygden falder skärv
stensrösen sammen med storhojes udbredelse 
og andre formodede centerindikationer, mens 
helleristninger mangler i Falbygden. 

S. 100-111 behandles problem 3. Som saed-
vanligt står man uden förnuftigt svar på sporgs-
målet, hvad blev der ydet til gengaeld for me-
lallet og de andre fremmede göder? Pelsvaer-
ket og slaverne suppleres nu af tild. 
Textilspecialiteter er utvivlsomt et interessant 
alternativ, men netop her er der et arkaeologisk 
hul. Ingen dyreknogler, ingen vaevevaegte, 
ingen textilrester, ingen ordentlig datering al 
Gerumsmanteln. Så spekulationerne över hi-
malayanske bjergfolk svaever i tynd luft. Harts 
og fedtsten er andre muligheder. Stenstobe
formene får det inlensiveste afsnit, indledt af 
skafthulsokserne, der får et frekvenskort (fig. 
102, desvaerre afliandlingens eneste). Studiet 
af stobeformene udbredes til hele Sydskandi
navien, og et afsatsområde fra Kullen til Sjael
land postnleres (tig. 125 og 129), men er nok 
lidt tyndt underbygget, (der er en glat form-
halvdel fra Sjaelland). Der er mange interes
sante aspekter, fex. forsög på at finde moduler. 

Konklusionen s. 122 er interessant, men disku
tabel, der er mange underl ige forhold ved 
fundfordelingen. 

Indenfor brudbronce finder förf vaegtstan-
darder, hvilket jo harmonerer med nyere forsk
ning, men bor uddybes. Når der ud fra vaegt-
standard postnleres et kontrolsystem (s. 115) 
er förf nok kommet for långt. 

Kapitel 6 behandler problem 4 eller rettere 
koblingen af ny teknologi og ideologi. De to 
saerligt synlige forandringer i det arkaeol. ma
teriale er et negativt - megalithgravenes for
svinden (som byggeri eller som brug?) og et 
positivt - ligbraendingens gennembrud. I lang
tidsperspektiv bedommes de 500 år mellem de 
to faenomener som »ungefär samtidigt». Det er 
urimeligt at generalisere ligbraending som fae-
nomen på 2 sider, aldenstund det j o ikke er et 
exclusivt nordisk faenomen. Som förf skriver, 
kender vi kun et yderst begraenset udvalg af va-
riationsmaengden. Materialet fra Västergöt
land, er spinkelt, 100 broncealdergravlokalite-
ter (hvor mange grave?) er ikke meget for 800 
år. 

Afsnit 6.3 samler svarene på de 4 problemer, 
men lider af den saedvanlige glidning. Alle dis-
kussionerne og forbeholdene i de foregående 
kapitler er nu lagt bagud, så nu er svarene en-
klere. Kapitel 7 er mere et selvstaendigt essay 
end en sammenfatning af afhandlingen, sidste 
sättning lyder: »Den här avhandlingen har be
lyst en del av de normer och värderingar som 
avsatte sådana konkreta spår i terrängen.« 

Jeg refererer med vilje ikke konklusionerne, 
fordi jeg tror, at det er problcmaiiseringen, 
som er vigtigere end de svar, som Eva Weiler 
mener al have fundet. Der er mange sporgs
mäl undervejs i bogen, som jeg gerne havde 
set tagel op, bredt ud, udenfor undersogelses-
området , eller fordybet indenfor dette, men 
natnrligvis har en akademisk afhandling sine 
graenser. Efter förste laesning fandt jeg bogen 
god og let laest, ved anden laesning blev jeg 
mere kritisk. Der er stillet mange relevante 
sporgsmäl i afhandlingen, nogle kan ikke be-
svares med det existerende kildemateriale, an
dre kan (og bor) efterproves i marken og ved 
nye analyser af fornminnesinventeringens umåde-
lige materiale. Det er godt, at vekselvirkningen 
mellem det praktiske feltarbejde og den aka-
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demiske bearbejdning kan resultere i afhand-
linger som denne , som stiller nye sporgsmäl, 
som kan bruges i fremtidens feltarbejde. 

PS. Der er mange illustrationer i bogen, kor-
tene dominerer, men af dem har kun 19 (incl. 
de 5 edb-producerede kvadratnetskort) måle-
stok, kun 30 af 69 oldsagsbilleder har målestok. 
Västergötland optraeder i 7 forskellige storrel-
ser! Laesere, som ikke kender Västergötland, la
des i stikken, en del slednavne optraeder ikke 
på kortene. Bilagene er gode, men savner lit-
teraturhenvisninger. Figurhenvisninger i tex
ten ville lette laeserne. Litteraturen omfatter for 
mange sekundaerkilder, det bor vaere de pri
maere publikationer, der bruges. Naturligvis er 
der trykfejl og udladelser i litteraturforteg-
ningen osv., men det er nu småting. 

Disse tekniske bemaerkninger er ikke speci
fikt rettet mod förf men generell mod tidens 
afhandlinger. I hvert fald akademiske afhand-
linger bor opretholde de gode traditioner, som 
letter laeserens arbejde, og vise, at förf beher-
sker fagets teknik. Det er både redaktörer og 
vejledere medansvarlige for. 

Henrik Thrane 
Aarhus universitet, Afdeling for Förhistorisk Arkaeo
logi, Moesgård, DK-8270 Hojbjerg, Danmark 

Frands Herschend, The recasting of a symbolic 
value. Three case studies on rune-stones. Occasional 
papers in Archaeology 3. Uppsala 1994. 123 
sid., 48 fig., 11 tab. ISBN 91-506-0994-7. 

Runstenarna var länge, med vissa betydelsefulla 
undantag, en angelägenhet främst för språk
forskare, specialiserade på runor. Arkeologer 
kunde dra nytta av kunskap om runstenarnas 
lokalisering, religionsskiftet, uppgifter om 
släkt- och ägarförhållanden samt vissa andra ut
talanden, som förmedlade intressanta upplys
ningar, varjämte givetvis gavs möjlighet till viss 
grad av tidfästning och jämförelser med orna
mentiken i andra sammanhang. Hans Christi
anssons doktorsavhandling 1959 är ett exem
pel på utnyttjande av runstenar för dekorstu
dier. Under senare år har man i större 
utsträckning sett runstenarna som en potential 
för forskning i ett bredare perspektiv, där för

utom runforskare även historiker, arkeologer 
med olika specialintressen, religionsforskare 
m.fl. finner stoff för analyser av övergången 
mellan vikingatid och medeltid, hednisk och 
kristen tid. Bland dem som i sin forskning de
monstrerat nya synsätt och arbetsmetoder kan 
nämnas Helmer Gustavson och Klas-Göran Se
linge. 

Eftersom Mälardalen har ett mycket rikt be
stånd av runstenar har det legat nära till hands 
för institutionen för arkeologi vid Uppsala uni
versitet att använda detta material som under
lag för ett forskningsprojekt, benämnt Mälar-
dalens runstenar. Projektet leds gemensamt av 
Anne-Sofie Gräslund och Frands Herschend. 

I tre fallstudier diskuterar Herschend frågor 
om förändring och olikheter under den långa 
tid - från slutet av 900-talet till början av 1100-
talet - som gäller för denna speciella kategori. 
Enligt uppgift utgör studierna huvudparten av 
hans bidrag till projektet. 

För förf, har det varit väsentligt att analysera 
sådana förändringar i runstenstraditionen, som 
har med det symboliska värdet att göra och 
som i sin tur bör kunna ses och förstås som en 
allmän social företeelse i Mälardalen under 
1000-talet. När utvecklingen medförde mot
satsförhållanden och spänningar mellan den 
enskilde och samhället kom detta till synes 
även på runstenarna. Utgångspunkten är att at
tityd och mentalitetet hos runstensresarna 
borde bli synliga för dagens granskare, om man 
är uppmärksam på variationer i uttryckssätten 
och förstår att tolka dessa. 

Hittills företagna stilistiska studier har inte 
resulterat i att man i större utsträckning kunnat 
särskilja perioderna från varandra. Det rör sig 
generellt om sena vikingatidsstilar. 

Förf. har i sin första studie med titeln Calm 
snakes and dögs showing fighl valt Sörmland som 
arbetsområde. Han understryker ornament i 
kens betydelse för att inrama runtexten, ge den 
början och slut. Djurhuvudena ser ut att an
tingen tillhöra en o rm eller en hund . Her
schend analyserar dessa element i ornamenti
ken med hjälp av kurvatur och utifrån vikinga
tidens stilhistoria och kommer fram till att den 
förra kategorin allmänt sett är äldre än den 
andra, som har en mera invecklad form. Det 
finns också andra sätt att avsluta textbandet, så-
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som raka ändar (tidiga) eller med ögla eller 
kors (yngre). 

Texten som gör runstenen är ett nytillskott 
i förhållande till den äldre, vanliga »bautaste
nen». I princip är det dock en betydande likhet 
dem emellan genom att båda är minnesstenar 
över döda anhöriga. 

Man kan anta att stenar som har kristet präg
lade texter är relativt sena. Däremot måste man 
vara försiktig med slutsatser angående kristen
domens spridning i området. Det finns olika 
kategorier av texter: 1) NN reste stenen, 2) NN 
lät resa stenen eller 3) förutom att NN lät resa 
stenen tillfogas en bön. 

För att komma vidare i fråga om dateringen 
jämför Herschend i olika steg den gruppindel
ning han först gjort med utgångspunkt från 
runbandens avslutningar med de olika typerna 
av runtext . Undersökningen åskådliggöres i 
diagram och kumulativa kurvor. På så sätt anser 
han sig kunna åstadkomma en relativ krono
logi för runstensresandet i Sörmland. I början 
var det viktigt att förse stenarna med en min
nestext. Härigenom markeras visserligen skill
naden mot äldre tiders hedniska bautastenar, 
men samtidigt står det klart att det ändå är en 
handling av samma slag, som innebär en för
bindelse mellan de avlidna och de efterle
vande. Detta klara samband undergår viss för
ändr ing under runstensresandets senare tid. 

Den andra delstudien heter The distribution 
of prayer-stones in the Mälar Valley. I denna angri
per förf. runstensproblem på ett delvis annor
lunda sätt. Inledningsvis ansluter han sig i hu
vudsak till Anne-Sofie Gräslunds indelning i 
Tor 24, 1992 (och dessförinnan i Tor 23, 
1990-1991) av runstenarnas profilförsedda hu
vuden och därav följande kronologi. Her
schend ägnar därför inte kronologin särskilt 
stor uppmärksamhet i sin analys utan är mer 
intresserad av mentaliteten hos beställare och 
ristare och försöker få insikt i förändring över 
tid. 

Han diskuterar dels runstenar med bön, dels 
sådana där brobygge omtalas. Dessa är båda hem
mahörande i kristen miljö, men de har en nå
got varierande spridning i Mälardalen. Broste
narna är färre allmänt sett, vilket främst kom
mer till synes i Sörmland. Studerar man 
förekomsten närmare framgår dock att de ti

diga stenarna visar en relativt j ämn spridning. 
Förf. anser att brostenarna kan passa bättre in 
i en något yngre kristen tid, efter missionsti
den, när kristendomen var etablerad och ac
cepterad. Runstenar med bön skulle då vara 
tillkomna i områden, där kristendomen höll på 
att introduceras. 

Även textens exakta utformning är viktig ge
nom att den visar hur långt man kommit i mis
sionerandet. En kristen behöver ingen lång 
bön för att förstå symbolik och mening, medan 
den ovane behöver fler ord. Därför kan vi se 
ett samband mellan förändringsprocess och 
mentalitet under loppet av kristendomens in
förande. 

För Herschend är spridningsbilder en me
tod för att åskådliggöra och finna förklaring på 
kristnandets vägar och därmed samhällets för
ändring och samling kring vissa uttryck, som 
återfinns på runstenar med bön. Det kan vara 
sådana å te rkommande ord och uttryck som 
Kristus, och Guds moder, själ och ande eller bättre 
än ... Förekomsten visar oss missionens fram
gångar i område efter område. 

Den tredje och sista studien har titeln The 
commemorated and lhe rune-stone erectors. Den be
handlar runtexter från två olika områden i Mä
lardalen. 

Bakgrunden till ämnesvalet är att det rör sig 
om runstensmaterial, som har ansetts vara när
stående såväl geografiskt och kronologiskt som 
i sina al lmänna drag. Förf. påminner om att 
just det gemensamma, det likartade, betraktas 
som kännetecken för Mälardalens runstenar, 
trots att man på en mikronivå har konstaterat 
komplexitet i materialet. Förf. genomför sin 
undersökning för att utröna om en sådan kan 
spåras i det större materialet. 

Det är naturligt att se runstenar som status
symboler, eftersom de är monument som för
utsätter resurser för att få fram lämpliga stenar 
och även i övrigt kräver stora arbetsinsatser. 
Samtidigt kan sägas att statussymbolens värde 
sjunker när runs tenarna blir många och då 
inte längre på samma sätt vittnar om rikedom, 
ryktbarhet och väl också makt utan övergår till 
att efterhand bli symboler av mindre betydelse. 
Som ett belysande exempel på denna succes
siva förändring nämner Herschend den mar
kanta skillnaden mellan å ena sidan den enda 
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stenen i Jellinge med dess exeptionellt viktiga 
bakgrund och budskap och å den andra Jarla
bankes inte mindre än tio stenar för att fram
hålla och hugfästa minnet av en betydligt blyg
sammare gärning. 

De två utvalda studieobjekten är Rönö hä
rad i södra Sörmland som är beläget i utkanten 
av Mälardalens runstensområde, samt Fresta i 
sydöstra Uppland, som ligger mera centralt. 
Det kan därför klassificeras som ett centrum-
periferiproblem. Det fanns skäl att anta att eko
nomiska och sociala faktorer var av skiftande 
betydelse för runstensresarna i cent rum och 
periferi. 

Kronologiskt framstår det förra områdets 
runstenar som något äldre än det senares. Syf
tet är att synliggöra kvalitativa skillnader i atti
tyder, som kommer till uttryck i texterna. Det 
gäller att undersöka olika attribut och variatio
ner i ordval, som upplyser om relationer mel
lan resarna och den avlidne samt ge akt på ut
tryck, som rör de närmaste familjemedlem
marna, kärnfamiljen. 

Fyra slags attributkalegorier behandlas: t o 
pologiska, genealogiska, sociala och ekono
miska. Den första ger information om plats, 
den andra om släktförhållanden, den tredje in
nehåller positiva uttalanden eller smicker och 
den sista upplyser om ekonomiska förhållan
den. Genom att jämföra dessa attribut i de två 
områdena utläser förf. skillnader. I Rönö är an
talet attribut fler än i Fresta. Man ser också där 
en större fokusering på kärnfamiljen genom 
att nära anhöriga till den avlidne omtalas. Li
kaså har den enskilde runstensristaren (eller 
resåren) i regel endast presterat en sten. I 
Fresta omtalas däremot runstensresarna mera, 
de har rest fler stenar och kärnfamiljen får här 
inte samma utrymme i texten. Härigenom av
speglas enligt förf. förändringar i synen på fa
milj och samhälle. Slutligen kan små variatio
ner i ordval som efter resp. åt möjligen ses som 
tecken på efterhand inträdande förändringar i 
traditionen. 

Frands Herschend anser det väsentligt att 
rikta ljuset på sådant som indikerar förändring 
av det som kännetecknat det vikingatida, hed

niska samhället. Han spårar missionens inte all
tid omedelbart skönjbara vägar i Mälardalen, 
och han anser sig finna olikheter vid jämförel
ser mellan utvalda områden. Olikheterna kan 
ibland vara kronologiskt betingade men också 
hänga samman med om man bodde nära kust 
och större samhällen, där handel förekom i 
större utsträckning och utlandsresor var van
liga eller om man i stället bodde perifert utan 
markant stimulans av närhet till centra. 

Tolkningar och resultat framföres som regel 
på ett återhållsamt och försiktigt sätt, vilket kan 
vara befogat. Man kan åtminstone i vissa fall ef
terlysa alternativa tolkningar eller önska att det 
inte generellt dras för stora växlar på exempel
vis små variationer i ordval. 

Datorn med för detta arbete anpassade pro
gram har varit förfs trogna sällskap under ar
betet. De har tillsammans presterat en lång rad 
analyser och åskådliggjort dessa på ett distinkt 
och skickligt sätt. I flera appendix redovisas det 
använda materialet med B- och C-huvuden, 
runstenar som i texten har bön resp. omnäm
ner broar samt runstenar i Rönö och Fresta. 

För Herschend har det varit angeläget att 
genom delstudier belysa olika problem i pro
jektet om Mälardalens runstenar. Han har satt 
fingret på punkter i ett stoff, som kan se ho
mogent ut - och också har många gemen
samma drag - men som öppnat för betrakta
ren med nya nycklar kan avslöja en oväntad 
komplexitet Man önskar framgång i det fort
satta arbetet med att utforska det viktiga och 
intressanta källmaterial som runstenarna utan 
tvekan utgör. Det finns skäl att anta att just nya 
arbetssätt, vid sidan av beprövad metodik, kan 
ge andra infallsvinklar till förståelsen av en 
brytningstid i vår äldre historia. Den av bosätt
ningshistoria intresserade arkeologen vill vid 
sidan av detta gärna se mer forskning, där man 
också i den materiella kulturens övriga läm
ningar spårar de förändringar, som runste
narna vittnar om. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen, Sandgatan 1, 

223 50 Lund 
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Tomas Fanning, Viking Age Ringed Pins from Dub
lin. Medieval Dublin Excavations 1962-81. Se
rie B, vol. 4. Dublin 1994. Utgiven av Royal 
Irish Academy. 140 s., 106 fig., 14 pl. ISBN 1 
874045 27 5 (hardback), 1 874045 28 3 (pa
perback). Pris: £25.00 resp. 15.95. 

Utgrävningar i Dublin bedrevs unde r åren 
1962-81 av Irlands Nationalmuseum. Resulta
ten publiceras fortlöpande i tre serier. Serie A 
behandlar byggnader och topografi, serie B fö
remål och serie C studier rörande omgiv
ningen. Volym 4 i föremålsserien behandlar 
ringförsedda nålar från vikingatiden. Ungefär 
halva volymen utgörs av en katalogdel. Inled
ningsvis redogörs för terminologi och klassifi
cering av nålarna. De indelas i 7 klasser för vars 
ursprung, utveckling, kronologi och geogra
fiska utbredning författaren redogör. Appen
dix I och II, som följer efter katalogen, be
handlar metod och teknik vid tillverkningen 
respektive funktion och användningssätt. 

Ringförsedda nålar av kopparlegering och 
jä rn från de olika boplatserna i Dublin är den 
största ansamlingen dylika nålar överhuvudta
get. De 263 nålarna (varav 1 av ben) utgör en 
tredjedel av alla kända dylika nålar i Europa 
från vikingatida och medeltida sammanhang. 
Nålarna tillhör, med ett eller två undantag av 
mindre betydelse, alla kända typer. Eftersom 
en del nålar från inhemska platser är daterade 
till tiden före vikingatiden finns det goda grun
der att antaga att nålarnas ursprung är ir
ländskt. Prototyper härleds till kontakter mel
lan kelter och det romerska Britannien. Nå
larna har påträffats i olika mängd vid olika 
boplatser i Dublin. De flesta kom från Fish-
amble Street och utgör den viktigaste sam
lingen från en enstaka boplats i hela Europa. 
Som jämförelse kan nämnas att den större bo
platsen vid Wood Quay, som tillhör perioden 
efter vikingatiden, endast gav sex dylika nålar. 
I slutet av 1100-talet ersätts den ringförsedda 
nålen av ringspännet eller en rak fästenål. 

Benämningarna »ringed pin», »ringheaded 
pin», »loose ring-pin» och »ring pin» avser alla 
samma nåltyp, men författaren föredrar den 
förstnämnda, som närmast kan översättas till 
ringförsedd (eller ringad) nål. Benämningen 
syftar på att ringen är en lös del, som tillverkats 

separat och satts ihop med nålen. Ringhuvud-
nålen är av en annan typ, där själva nålhuvu
det består av en fast ring. Nålarna har klassifi
cerats efter ringens utförande och därefter i 
undergrupper efter nålhuvudets olika former. 
Ringarna har ofta ornerats. Störst är gruppen 
med slät ring och polyedriskt nålhuvud som ef
ter sin geografiska förekomst även kallas Hi-
berno Norse-typ. Den består av 81 nålar och ut
gör två tredjedelar av alla de vikingatida ring
försedda nålarna. Den förekommer även på 
irländskt inhemska platser och dess utbredning 
följer vikingarnas sjövägar västerut. Även grup
pen med slät ring och omvikt nålhuvud utgör 
en stor grupp, en typ som är vanligast i Skan
dinavien. - När det gäller de olika nåltyperna 
och deras u tbredning saknar man en jämfö
relse och kommentar till de talrika baltiska nå
larna. Att författaren känner till dessa framgår 
av kapitlet om nålarnas funktion. 

De olika nåltyperna har ordnats i en tids
följd, som bygger på de stratigrafiska fyndför-
hållandena och en tidsindelning i 25-årsinter-
valler. Nålen med slät ring och polyederhuvud 
är vanligast mellan åren 925 och 950 e.Kr. Där
efter följer polyedernålar med »kidney» ring 
(ring med D-format tvärsnitt och piggar som 
fäster i nålhuvudet) m.fl. typer. Nålarna har ti
digare behandlats av irländska forskare, tidigast 
av J o h n Walker 1788. Det betydande arbete 
som presenterades av Armstrong 1922 byggde 
på nålar, vilka tyvärr saknade fyndsamman
hang. Det kronologiska resultatet har emeller
tid härmed kunnat bekräftas och förfinas. 

De flesta nålarna är tillverkade av en kop-
parlegering men järnnålar förekommer också. 
Däremot saknas nålar av silver, vilka är kända 
från andra orter. Nålarna är gjutna eller ham
rade och smidda. Relativt få gjutformar är 
emellertid påträffade. För att klarlägga det ena 
eller andra förfaringssättet krävs ofta laborativa 
analyser. Fynd av till hälften bearbetade smidda 
och hamrade nålar samt redskap för denna typ 
av bearbetning (liksom för nålarnas utsmyck
ning) belägger dylikt arbete. - Den gyllene pa
tina som många nålar har är inte förgyllning 
utan en utfällning av koppar och zink, som kan 
äga rum då nålar har bevarats i vattendränkta 
områden. Ätta nålar har analyserats med 
samma resultat. 
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Nålarnas funktion har i första hand varit att 
fästa ihop klädesplagg vid axeln. Nålen har där
vid varit fäst med spetsen pekande snett uppåt. 
De funna nålarna från boplatslämningarna ger 
inga lägesangivelser på dräkten men avbild
ningar ger belägg för detta. Författaren anser 
vidare att nålen har säkrats genom att en tråd 
har fästs i ringen och därefter runt nålstjälken. 
Rester av tråd har också påträffats vid nålhuvu
det. Det finns en paragraf i den gamla irländ
ska lagen, som säger att en man är ansvarig för 
den skada, som hans nål kan vålla genom att 
den sticker för långt ut över axeln. 

Den omsorgsfulla framställningen är över
skådlig med tydliga illustrationer och utbred
ningskartor. Tyvärr saknas en karta över Dub
lin, som visar de olika utgrävningarna. (Förfat
taren, som avled 1993, hänvisar till en dylik och 
bristen lär tillskrivas redigeringsarbetet.) 

Boken kan, liksom tidigare och kommande 
volymer, beställas från Royal Irish Academv, 19 
Dawson Street, Dublin 2, Irland. 

Jutta Waller 
Box 15, 178 02 Drottningholm 

Christopher Tilley (red.), Interpretative Archaeo
logy, Berg Publishers. 454 s. Exeter 1993. ISBN 
0 85496 842 3. Pris: £54.95. 

Teoretiska utgångspunkter och arbetssätt är i 
nutida arkeologi mycket varierande. j\nalys och 
bearbetning görs i många fall på ett helt annat 
sätt än tidigare. Den enorma materialtillväxten 
har givetvis spelat en viktig roll liksom kravet 
på en klart uttalad teoribakgrund och generellt 
en tydligare markering av problemen. Det 
framförs också många synpunkter på hur arke
ologi bör bedrivas, och olika »skolor» eller rikt
ningar har avlöst varandra, vilket kan leda lill 
viss osäkerhet men också ha positiva effekter i 
den vetenskapliga diskussionen. Man är i dag 
mera orädd än förr att gå över gränserna till 
nya områden. 

I den nu föreliggande volymen har samlats 
en rad inlägg, som belyser olika sidor av tolk-
ningsinriktad arkeologi. Christopher Tilley står 

som utgivare av boken. Han liksom de andra 
författarna vill poängtera att postprocessuell ar
keologi ger spännande möjligheter att genom
föra arkeologiska undersökningar på nytt sätt. 
Forntiden kan ledas fram till vår tid och få ett 
betydande extra värde. Boken innehåller 
mycket teori med ingredienser från herme-
neutik och strukturell marxism samt post-
strukturalistiska resonemang, men Tilley påpe
kar att det verkligen inte är teori för dess egen 
skull ulan teori för att få forntiden att leva och 
kunna relateras till nutid med nya arbetsmeto
der. 

Tilley inleder själv med artikeln »Interpre
tation and a Poetics of the Past», där han skri
ver om just tolkning och han ställer frågan om 
vad vi gör när vi tolkar. Detta är ju en ständigt 
återkommande och egentligen elementär fråga 
för många vanliga begrepp, som har använts 
lättvindigt i tron att alla förstår vad man menar. 
I stor utsträckning är det Mats P. Malmers för
tjänst, att arkeologer numera bättre definierar 
sina begrepp för att tydliggöra vilka avgräns
ningar man gjort. Men det innebär inte att 
framställningen garanteras bli helt objektiv, om 
nu detta är målet, ulan betyder endast att man 
lättare kan följa författarens förhållningssätt till 
materialet. En annan författare finner det mera 
meningsfullt att definiera sina begrepp annor
lunda. Och i språket ryms åtskilliga ord som 
kräver förklaring, så även »tolkning». 

Tilley frågar t.ex. när tolkningen börjar eller 
slutar och hur vi kan veta när vi tolkar. Han 
framhåller att tolkning är nödvändig når en si
tuation inte är helt tydlig för oss. I arkeologisk 
verksamhet sker också en övergång till tolkning 
exempelvis från att enbart räkna krukskärvor 
på en boplats till att säga att det är ovanligt med 
så mycket keramik på denna typ av boplats el
ler när man börjar klassificera skärvor efter 
olika egenskaper. Viktigt är att ha en strategi i 
flera steg för tolkningsprocessen. 

Det är inte möjligt att här beröra alla bidrag 
i denna bok. Av dem jag väljer handlar en om 
tolkning av hällristningar, nämligen Tim Yates' 
artikel »Frameworks för an Archaeology of the 
Body». Inom Bohusläns rika bestånd av häll
ristningar intresserar sig Yates särskilt för män
niskofigurerna. Han inleder med stark kritik 
mot M. P. Malmers arbetssätt som inte skulle 
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möjliggöra tolkning. Enligt hans åsikt måste 
man i stället teoretisera konsten, studera dess 
förekomst och mening i lokala och regionala 
termer. Arkeologen bör ställa frågor, inte utgå 
från något och ta detta för givet. Med sin ne
gativa syn på system med alltför många data har 
Yates valt att arbeta med ett enklare klassifice
ringsschema. Människofigurerna indelas i små 
grupper, utan och med armar, de sistnämnda i 
större utsträckning försedda med vapen. 

Intressant är att Yates behandlar hällrist
ningsmaterialet som en kronologisk helhet ef
tersom han inte är övertygad om att det går att 
jämföra med t.ex. metallföremål eller datera 
med hjälp av typologiska element. Till detta är 
han myckel kritisk och godkänner egentligen 
endast vad som har presterats av forskarna i 
Göteborg. Återigen påpekas att man har bort
sett från meningen. 

Genom sina studier kommer förf. fram till 
atl beväpnade falliska figurer är dubbelt så van
liga som icke-falliska figurer och de utan vapen 
är fyra gånger färre än de förra. Likaså bär icke-
falliska män sällan dragna svärd. Förstorade 
händer uppträder lika ofta i båda grupperna, 
medan förstorade vadmuskler företrädesvis fö
rekommer på falliska män. Det synes däremot 
inte vara någon större skillnad när det gäller 
män i båt eller tillsammans med djur. Flertalet 
falliska figurer är längre än de övriga, vilket till
sammans med andra kriterier ger en aggressiv 
attityd. Detta är exempel på hur Tim Yates ar
betar med materialet. 

Efter att ha gjort sina iakttagelser jämte sta
tistiska uträkningar kommer förf. sedan in på 
resonemang om »the Body» inklusive mänsk
liga egenskaper och psykiska variationer, dvs. 
kroppsligt visavi icke kroppsligt. All form av 
identitet är icke-kroppsliga överföringar på 
kroppen. Yates uttrycker misstro mot analys
former som enbar t och okritiskt tar sikte på 
identitet. Hans resonemang går ut på att de
monstrera att all materiell kultur har många 
olika dimensioner och kan ges många olika 
meningar. Att ha detta klart för sig är en viktig 
utgångspunkt för forskaren, oberoende av om 
man är strukturalist, poststrukturalist, marxist 
eller något annat. Resultatet blir då postpro-
cessuellt. 

En rad artiklar berör monument av megali-

tisk karaktär, säkert beroende på att just den ty
pen av anläggningar rymmer många tolk
ningsaspekter. Julian Thomas skriver om »The 
Hermeneut ics of Megalithic Space». Han in
tresserar sig för utveckling och förändring av 
megalitisk arkitektur på de brittiska öarna. En
ligt hans åsikt sker en successiv ökning i an
strängningen att dölja meningen med grav-
r innmet Varje anläggning kan bli missförstådd, 
antingen avsiktligt eller genom tolkarens (lä
sarens) ouppmärksamhet. Därför är det svårt 
att ta ställning till den exakta innebörden i de 
aktiviteter som ägt rum i megalitgravens inre 
utrymmen med därtill hörande komplexa ele
ment av symbolisk natur. Gravbyggnaden be
höver inte vara arktitektoniskt framstående, ef
tersom det viktiga var att innesluta den döde. 
Efterhand skedde dock förändringar, som in
nebar utökning av utrymmet, bl.a. med därav 
följande möjligheter att accentuera skillnader 
mellan individer. Parallellt med detta fick bygg
naden ett alltmer imponerande yttre och sär
skilda arrangemang framför ingången. 

Bakgrunden för och meningen med detta 
kan ha varit olikartad, men en viktig aspekt kan 
vara betoningen av att gravmonumentet också 
var till för de levande. När man trädde in i gra
ven mötte man symboler som hölls heliga av 
samhället och där de avlidna förfäderna ingått 
i gemenskapen. 

Colin Richards bidrar med artikeln »Monu
mental Choreography: .Architecture and Spa
tial Representation in Late Neolithie Orkney». 
Stora monument imponerar alltid på besöka
ren, som naturligt nog också undrar om me
ningen med dem. Vet vi vilken roll de spelade 
i samhället? Varför byggdes de en gång och vil
ken funktion hade de därefter, sett i ett längre 
perspektiv? I vissa fall är svaren enligt förf. lätta, 
t.ex. att anläggningarna i Knowth och i West 
Kennet är megalitiska kammargravar, byggda 
just för att hysa de avlidna. När det däremot 
gäller exempelvis stenkretsar är svaret inte lika 
näraliggande. Som utgångspunkt för sin ana
lys väljer författaren en grupp neolitiska forn
lämningar i Mainland på Orkney, eftersom 
detta område är honom välbekant och för att 
de utgör en samling anläggningar producerade 
av människor efter deras syn på världen och 
med deras kapacitet. 

Fornvännen 91 (1996) 



Recensioner 235 

Colin Richards framhåller att arkeologer 
ofta ser »sites» som planer och därför analyse
rar dem som just sådana med markering av 
fyndspridningen för olika perioder och inte vå
gar sig på att lyfta från marken. Man försöker 
inte tillräckligt ingående rekonstruera boplat
sens hus och andra anläggningar. Därför be
handlas inte frågan om hur människor bodde 
i sina hus på ett korrekt sätt. Det gäller inte 
bara att definiera vilken typ av arkitektur det 
var fråga om utan även komma fram till vad 
man avsåg med konstruktionen. Det viktiga är 
insikten om att det är människors världsbild 
som avspeglas i bosättningsmönstret. 

I Mainland finns två olika förnminnesgrup-
per: Brodgar och Stenness. Dessa har man sett 
som en enhet och det har talats om ett rituellt 
landskap trots att de ligger skilda från varan
dra. Genom att man nu har funnit en neolitisk 
boplats i anslutning till Stenness har diskussio
nen kommit in i ett nytt läge. Förf. koncentre
rar sig på Stenness eftersom förutsättningarna 
för att arbeta med Brodgar är betydligt sämre. 

I blickpunkten står framför allt den väl
kända gånggriften Maes Howe, som blivit före
mål för många analyser gällande placeringen i 
typologin. Förf. menar att man visserligen ofta 
arbetat med arkitekturen men ändå bortsett 
från anläggningen som monument och vissa as
pekter på användningen, såsom förhållandet 
mellan ritualen inuti kammaren och »publi
ken», dvs. de personer som befann sig strax 
utanför graven. Den i Maes Howe 10 m långa 
gången hindrade direkt insyn i vad som försig
gick i gravens inre. Men höga ljud från kam
maren förstärktes i gången och nådde på så sätt 
ut till människorna vid ingången. Förf. skriver 
medryckande om den mödosamma vand
ringen genom den låga gången in mot kam
maren, som har en imponerande takhöjd. 
Gången är orienterad i SV-NO, vilket kan tolkas 
som en markering av vintersolståndet och där
med årets kortaste dag, en viktig t idpunkt i 
bondens tillvaro. Men Maes Howe är också ett 
monument , som varit väl synligt i landskapet 
och det har på så sätt alltid varit nära männi
skorna. 

Richards finner det naturligt att gå tillväga 
på samma sätt vid undersökningen av den sam
tidiga bosättningen vid Barnhouse, trots att det 

i detta fall endast rör sig om en grundplan. Mot 
bakgrund av de bevarade resterna tänker han 
sig in i den dåtida situationen, när människor 
vistades här och hade tak över huvudet. Det är 
framför allt det stora hus 2, rektangulärt med 
rundade hörn, som drar till sig intresset. När 
man passerat genom den låga och trånga in
gången kommer man in i ett imponerande 
stort rum med en eldstad och en stenkista, av
sedd för människoben, stenar på högkant m.m. 
Förf. beskriver sedan hur husets olika delar sett 
ut och att man i konstruktiemen finner likheter 
med Maes Howe. Individernas förflyttning i hu
set kontrolleras från platsen för härden och kis
tan. I ett senare stadium i husets användnings
tid har man gjort vissa förändringar. 

Även när det gäller användningen av andra 
anläggningar följer Richards dessa riktlinjer för 
sina analyser. 

Ytterligare en artikel skall omtalas. Trevor 
Kirks bidrag har titeln »Space, Subjectivity, Po
wer and Hegemony: Megaliths and Long 
Mounds in Earlier Neolithie Brittany». Förf. ut
går från neolitiska monumen t i Bretagne för 
att söka förstå hur man tolkade världen genom 
olika inslag av materiell kultur och på så sätt 
finna ett samband med makt, kunskap, mening 
och mänsklig subjektivitet. 

Inspirerad av sina studier i Michel Foucaults 
arbeten argumenterar Kirk för att de kon-
struktionsmåssigt slutna gravrummen påverkar 
människor i en mängd skilda avseenden. Neo
litiska monument , konstruktionselement och 
föremål bär var för sig på en semiotisk kod, 
som kan läsas och förstås. Efter teoretiska över
väganden framför han sin idé om att neolitiska 
gånggrifter har byggts på ett bestämt sätt för 
att göra vissa tolkningar naturliga och hindra 
andra sätt att se dem. Detta har åstadkommits 
genom olika drag i byggnaden, t.ex. genom att 
göra gången trängre just vid entrén till kam
maren eller på andra ställen. Detta understry
ker att passagen inte är helt fri och att endast 
ett fåtal personer skulle få komma in i kamma
ren. Förf. går vidare med diskussion om moti
ven på dekorerade hällar och möjligheten att 
tolka dessa som gränsmarkeringar mellan olika 
delar av monumentet . I sina resonemang drar 
han också in Martin Heideggers filosofi, som 
stärker honom i hans övertygelse om att män-
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niskors tankevärld är invävd i efterlämnade 
ting och anläggningar. 

De berörda artiklarna har gemensamma 
drag genom att de tar exempel i arkeologiskt 
material, som förut behandlats på ett annor
lunda sätt. Det förhåller sig naturligtvis inte så 
att arkeologer tidigare inte har funderat över 
forntidsmänniskors relation till gravmonu
ment, hällristningar och kultplatser eller att 
man avstått från att tolka. Men genom att vissa 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter förenar 
författarna i denna bok, närmar man sig för
historien på ett annat och mera subjektivt sätt. 
Man söker leva sig in i hur exempelvis husen i 
Barnhouse var att vistas i eller hur megalitgra
var i Mainland eller Bretagne kunde vara mer 
eller mindre tillgängliga samt i vilken grad 
människor kunde ta del av vad som hände i 
kammaren och vilka föreställningar man hade 
och ville förmedla till samtid och eftervärld. 

Boken om tolkande arkeologi är en synner
ligen intressant läsning och en inspirations
källa. I de artiklar som ej kunnat refereras här 
finns en mångfald synpunkter på hur arkeologi 
har bedrivits och förslag till nya angreppssätt. 
Ibland kan man dock se en risk i att gå för långt 
i filosofiska resonemang om människors tan
kevärld under förhistorisk tid. Men texten är i 
många artiklar så formulerad att läsaren inte 
känner något tvång att vara överens med de en
skilda skribenterna utan kan söka egna vägar 
för sina tolkningar och prioritera andra pro
blem i sitt forskningsarbete. Det viktiga är kan
ske att vara mer öppen inför mångfalden i tolk
ningsmöjligheterna. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen, Sandgatan 1, 

223 50 Lund 

Produksjon og samfunn. Om erverv, spesialisering 
og bosetning i Norden i 1. årtusen e.Kr. 2. nordiske 

jernaldersymposium. Granavolden 1992. Varia, 
30. Oslo 1995. 

1989 hölls det 1 :a nordiska järnålderssymposiet 
på Sandbjerg slöt i södra Jylland. I den sum

mering Ulf Näsman gjorde av mötet i den ef
terföljande publikationen, konstaterade han 
något av ett t rendbrott inom järnåldersforsk-
ningen. I högre grad än tidigare baserades in
läggen på konkreta arkeologiska material. Det 
rörde sig dels om revideringar av sedan långe-
kända material, dels om nyframtaget material. 
När vi nu kan ta del av symposieskriften från 
det 2:a symposiet, avhållet tre år senare, ser vi, 
att t renden håller i sig. Bokens redaktör, Heid 
Gjostein Resi, poängterar för övrigt detta i sitt 
förord. 

Temat för mötet 1992 var produktion och 
samhälle. Ämnet belystes genom en rad före
drag av vilka 15 nu ingår i symposieskriften. 
En klar övervikt för bidrag, som tar sin ut
gångspunkt i järnålderns senare del, från 
folkvandringstid och framåt, kan noteras. 
Detta till skillnad från vad som var fallet vid 
det l:a mötet. 

I bokens inledande uppsats behandlar C. 
Fabech och J. Ringtved maktens geografi. 
Denna belyses genom treenigheten kultur
landskap, produktion och bebyggelse. Bland 
annat diskuteras social hierarkisering av bo
platser utifrån fyndmaterial. Den pyramidmo
dell, som de ställer upp, är mycket intressant 
och nödvändig när man diskuterar ämnet . 
Men den inbjuder samtidigt till källkritisk ef
tertanke. Man måste vara medveten om, att 
modellen helt och hållet är anpassad till den si
tuation, som råder i dagens Danmark. Inom 
det nuvarande Sverige, där en litet annorlunda 
tradition existerar vad beträffar metalldetek-
toravsökningar, måste kanske andra faktorer 
vägas in, exempelvis fornlämningar. Detta sker 
i och för sig längre fram i uppsatsen men det 
hade kanske varit på sin plats att beakta detta 
redan inledningsvis. Man skall heller inte 
bortse från, att modellen helt baseras på anta
gandet, att status manifesterats på ett likartat 
sätt över hela området, dvs. att ett identiskt eli
tärt symbolspråk existerat i större delen av 
Skandinavien. Men det kan man egentligen 
inte förutsättningslöst utgå från. Mycket talar i 
och för sig för, att man i gravarna använde sig 
av ett gemensamt »språk». Men statusyttring-
arna på boplatserna har förmodligen i mycket 
högre grad varit beroende av de lokala förut
sättningarna. Ett aktuellt exempel på detta är 
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de undersökningar som under de senaste åren 
genomförts av den boplats som av allt att döma 
hört till det välkända båtgravfältet vid Valsgärde 
i Uppland. Där manifesterar sig statusen, vad 
beträffar boplatsen, i en hallbyggnad. Men 
fyndmaterialet skiljer sig inte, vid ett ytligt be
traktande, på något sätt från en mer ordinär 
boplats från samma tid. Det är ju också symp
tomatiskt, att när man ger ett mellansvenskt ex
empel på en möjlig centralplats lyfter man 
fram svärdsknappen från Hammarby men 
nämner inget om Gamla Uppsala, där likvär
diga föremål framkommit i en annan typ av 
kontext. 

När Fabech och Ringtved behandlar mak
tens geografi kan de naturligtvis inte undgå att 
beröra Gudme och Helgo. Många intressanta 
aspekter diskuteras kring dessa centralplatser 
och nya infallsvinklar för tolkningen presente
ras, bland annat en revidering av Helgös koro
logiska struktur. Ett intressant konstaterande 
man gör är vidare, att järnålderns samhälle i 
stor utsträckning kretsade kring den karisma-
tiske s tormannen. I hans händer låg kulten, 
makten och inte minst handeln. Han kontrol
lerade med andra ord den religiösa, politiska 
och ekonomiska sfären. En centralplats ' livs
kraft var därför till viss del beroende av hur 
»stark» stormannen var. Häri kan vi kanske del
vis få förklaringen till den instabilitet som man 
kan se vad beträffar vissa centralplatser. 

J. Callmer diskuterar hantverket samt för
ändringar i samhället och i bebyggelsen under 
yngre järnålder. Detta sker med utgångspunkt 
från skånskt och bornholmskt material vilket 
analyseras i ett långtidsperspektiv, med start i 
slutet av folkvandringsstid och avslutning i me
deltidens städer. Bland annat diskuteras cen
tralplatser och deras relation till andra rangens 
centra, skillnader i produktion och konsum
tion inom den sydskandinaviska regionen etc. 
Callmer tar även upp frågan kring hantverka
rens ställning och analyserar denna utifrån två 
förmer av specialiserat hantverk: bronsgjuteri 
och kammakeri. Flera skånska boplatser med 
lämningar efter denna typ av hantverk be
handlas, t.ex. Västra Karaby, Östratorp, Ähus 
och Järrestad. Presentationen känns speciellt 
meningsfull eftersom många av platserna tidi
gare inte diskuterats i den omfattning som de 

kanske förtjänar. Callmers analys rymmer en 
mängd intressanta aspekter. Bland annat anar 
han sig till en kontinuitet vad beträffar hant
verksspecialisering från slutet av folkvand
ringstid och äldsta vendeltid men betonar sam
tidigt hur känslig hantverksorganisationen är 
för förändringar i samhället i stort. Detta ses 
även tydligt i det material som Callmer själv ut
går från. 

Bakom den kryptiska titeln »Karl den Store, 
Muhammed og Uldsaekken» gömmer sig L. 
Bender Jorgensens bidrag. Hon ger en intres
sant inblick i något som man lätt bortser från: 
textilhantverket. Men genom att bland annat 
peka på den betydelse, sett ur exempelvis ett 
tidsperspektiv, som framställningen av textilier 
haft ändrar man lätt uppfattning. När hon dess
utom kan visa, på ett övertygande sätt, att det 
funnits en specialisering och viss centralisering 
av textiltillverkningen redan omkring år 700 
f.Kr. och att handel med textilier varit mycket 
viktig, inser man ämnets betydelse. Intressant 
är också tycker jag, att hon kan peka på en ut
talad kontinuitet, från tiden före romarrikets 
framväxt till långt in i yngre järnålder, vad be
träffar mer organiserad textilframställning. Det 
visar om något hantverkets förmåga alt snabbt 
anpassa sig till nya förhållanden. 

En annan intressant aspekt som belyser sym
posiets tema tar B. Arrhenius upp. Under ru
briken »Women and gold» diskuterar hon frå
gor kring hemgift och morgongåvor. Genom 
lagtexter, såväl inhemska medeltida som äldre 
kontinentala, visar hon, att en viss del av hem
giften kunde utgå i guld. Detta, konstaterar 
hon, är en smula förvånande, eftersom silver 
hade ersatt guld som den primära värdemetal
len unde r medelt iden. Arrhenius menar, att 
detta tyder på, att lagtexterna bygger på en av
sevärt äldre tradition, vars rötter kan sökas i slu
tet av romersk järnålder och under folkvand
ringstid. I många tidiga skriftliga källor nämns 
också hemgift och Arrhenius refererar bland 
annat Tacitus och Gregorius av Tours. Hon ger 
vidare exempel på belägg för exogami, såväl i 
skriftligt som arkeologiskt material. Stundtals 
känns emellertid hennes tolkningar inle fullt 
övertygande. Ett exempel på detta är tolk
ningen av »brakteatskatten» från Söderby, Dan
mark sn, Uppland. Hon skriver nämligen: 
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The fact that treasures to such a high degree came to 
be personal property of women may perhaps provide 
us in addition with a natural explanation of why so 
many of them were eventually left in the ground. Wo
men were in general at high risk in childbinh, which 
makes it not so surprising that many of them passed 
away without having been able to distribule their 
treasures further. (S. 93.) 

Denna tes exemplifieras med ett foto av fyndet 
från Söderby. Man måste dock fråga sig om 
detta fynd verkligen är en skatt i den bemär
kelse som Arrhenius vill göra gällande. Nyare 
undersökningar av fyndplatsen tyder snarast 
på, att man måste tolka det som en hantverks
depå. I och för sig utesluter detta inte en kvinn
lig koppling men det kanske gör tolkningen av 
fyndet som en »hemgiftskatt» mindre sannolik. 
Däremot är jag helt övertygad om att hon har 
fullständigt rätt när hon gör gällande, att kvin
nan spelat en avsevärt mycket mer betydelse
full politisk roll än vad vi kanske vill erkänna, 
trots att hon saknat formell makt. 

Problematiken kring konkretisering av exo
gami i det arkeologiska materialet diskuteras 
även av E. Straume. Hon framhåller det som 
sannolikt, att kvinnor som gifte sig utanför sitt 
eget område fick uppta det dräktskick som var 
rådande i det nya området. På så vis underord
nade hon sig, på ett påtagligt sätt, den nya et
niska tillhörigheten. Samtidigt kan det emel
lertid inte uteslutas, att vissa dräkttillbehör från 
den »gamla» dräkten hängde kvar. 

Straume lägger också ett kronologiskt per
spektiv på exogamin och menar, att denna va
rit vanligast unde r folkvandringstid och ven
deltid. Här tror jag emellertid att hon delvis 
har fel. Hon har själv i ett annat sammanhang 
lyft fram en norsk grav från yngre romartid 
som ett exempel på en dansk kvinna som gifts 
bort till Norge. Själv har jag diskuterat om inte 
Tuna-grav X från Badelunda i Västmanland 
skall förklaras i likartade termer; J. Ringtved 
har diskuterat indikationer på exogami i jyl
ländskt material, och B. .Arrhenius har fram
hållit Ärslev-graven på Fyn som ett tecken på 
exogami. Exemplen kan säkerligen göras fler 
men de nämnda får räcka här. De visar att exo
gamin förekommit tidigt och säkerligen varit 
lika viktig under romersk järnålder (främst den 
yngre delen) som under folkvandringstid. 

M. Schauman-Lönnqvists inlägg behandlar 

lokal produktion av smycken, främst fibulor, i 
Finland under yngre romersk jä rnå lder och 
folkvandringstid. Genom sina studier kan hon 
belägga dels en inhemsk produktion, dels en 
import. De importerade fibulorna härrör inte 
uteslutande från ett enda kulturområde utan 
införsel från såväl östbaltiskt som skandinaviskt 
och kontinentalt område kan beläggas. En in
tressant aspekt i framställningen är, att bety
delsen av de gotländska kontakterna betonas. 
Det skulle inte sakna betydelse, att en omvänd 
analys gjordes, dvs. att man studerade det got
ländska materialet utifrån ett finskt perspektiv. 
Kanske skulle detta kunna ge ytterligare en di
mension till kulturkontakterna i öst-västlig rikt
ning. 

L. Thunmark-Nyléns inlägg på symposiet är 
ett av de få som kan beskrivas som nästan rent 
metodiskt. Även om hon i och för sig utgår från 
ett rent empiriskt material har bidraget sitt 
största värde på det metodologiska planet Hon 
diskuterar, med utgångspunkt från vikingatida 
dosspännen, källkritiska aspekter vid fynd-
kombinationsdateringar och betonar, att man 
måste analysera det som hon kallar »samhälls-
strömningar» för att kunna dra kronologiska 
slutsatser, dvs. man måste anlägga en kontex
tuell infallsvinkel även vid denna typ av analy
ser. Genom en studie av enskilda spännens sli
tage lyckas det h e n n e att verifiera detta och 
hon kan tack vare sin analys visa, att spännen 
som hör till den äldre gruppen (800-tal) är mer 
slitna än de som tillhört den yngre (900-tal). 
Hon uppskattar brukningstiden för den äldre 
gruppen till mellan 3 och 4 generationer vil
ket kan vara ett betydande memento för for
skare som sysslar med kronologi. 

Båtar och byggandet av sådana, ur flera 
skilda aspekter, behandlas av A. E. Christensen 
under rubriken »Båtbygging, naturgitt desen-
tralisering av et viktig håndverk?». Han påvisar 
en gemensam båtbyggnadstradition i hela Nor
den och illustrerar utvecklingen genom en rad 
nyckelfynd från området. Andra aspekter som 
diskuteras är båtbyggarens status, vad som 
styrde var båtarna byggdes etc. Mot bakgrund 
av de litterära källor som han anför inser man, 
att även skeppet och konstruerandet av detla 
kan ses som en social och ideologisk manifes
tation av betydelse. 
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Trots att framställning och konsumtion av 
järn borde ha varit ett mycket centralt tema för 
symposiet är det bara H. Gjostein Resi som tar 
upp just detta ämne. Hon gör det på ett tradi
tionellt humanistiskt sätt med utgångspunkt 
från ett fynd från Oppland. Fyndet, som består 
av yxformade ämnesjärn, har C14-daterats till 
förromersk järnålder medan den traditionella, 
arkeologiska dateringen snarare pekar mot vi
kingatid eller senare. Dateringen bildar ut
gångspunkten för en bred diskussion kring kro
nologi, funktion, kvalitet, ekonomisk betydelse, 
kulturhistorisk tolkning etc. för denna fynd
grupp. Hennes avslutande tankar, där antyd
ningar görs om en vidare kulturhistorisk kon
text som materialet måste insättas i, känns in
tresseväckande och kan förmodligen föra 
avsevärt längre. 

P. Ramqvists »Artefakter och samhällelig in-
teraktion» är ett exempel på »modern» forn-
saksforskning, där föremålen inte behandlas 
uteslutande med utgångspunkt från kronolo-
gisk-korologiska vinklingar. Istället diskuterar 
han utifrån termer som »överbyggnadens 
artefakter», »personliga och samhälleliga sym
boler» och tillfälliga eller pe rmanen ta trans-
formationer mellan skilda symbol- eller funk-
tionssfärer. Han exemplifierar sina tanke
gångar med material hämtat från Högom, 
bland annat agraffknapparna i hög 2 och pär
lorna i hus 3. Resultatet visar, att föremålsana
lyser av det här slaget är absolut nödvändiga 
för att tillfullo belysa relationen mellan skilda 
områden. 

I likartade banor diskuterar S. Pihlman uti
från finska vapengravar och inventariet i dessa. 
Även här söks dolda symbolinnehåll, det strävas 
efter att bakom föremålen finna individen. In
tressanta frågor kring innovatörer och innova
tionsförlopp berörs. Även här görs ett försök 
att närma sig ett traditionellt arkeologiskt ma
terial från nya infallsvinklar. Intressant i detta 
specifika fall är den blandning av lokalt och in
ternationellt som kan påvisas och de tolkningar 
som detta kan ge upphov till. 

I. Mårtens inlägg har karaktären av en pre
sentation av ett projekt som syftar till att belysa 
relationen mellan central- och marginalområ-
den i Norge under vikingatid. Framför allt dis
kuteras bosättningsvillkor, råvaruproduktion 

och vidareförädling av produkterna . Fråge
ställningar av central betydelse, inte bara för 
det här aktuella projektet, utan också för järn
åldersforskningen generellt formuleras. Ex
empelvis gäller detta hantverkarens, speciellt 
smedens sociala ställning. Hennes slutord, där 
hon betonar betydelsen av att förstå det lokala 
behovet som orsak till många av de fenomen vi 
konstaterar i det arkeologiska materialet, är 
tänkvärda och värda att ta med sig. 

Ytterligare ett intressant inlägg står O. Mad
sen för när han presenterar det mycket in
tressanta Hedegård-komplexet, en jylländsk 
landsby med tillhörande gravplats. Gravarna, 
som lämnat de spektakulära fynden som givit 
platsen dess speciella rykte, dateras från period 
IIIB fram till första delen av B2. Gravarna ka
raktäriseras av hög materiell standard och va
pen, import-och ädelmetallföremål är vanliga. 
Intressant är, att de fyra absolut rikaste gra
varna ligger inom en mycket begränsad yta och 
att två av dem innehåller unga individer, en 
4-5-åring och en tonåring, båda för övrigt ut
rustade med guldfingerringar! En annan 
grupp viktiga gravar är vapen- och hantverkar-
gravarna, i vissa fall kombinerade. Här finns ett 
stort material som kommer att få avsevärd be
tydelse för den framtida forskningen kring ti
diga centralplatser, framväxten av en elit under 
period IIIB etc. Speciellt viktig är kombinatio
nen av gravar och bosättning, något man sak
nat tidigare. Madsen själv antyder några för
klaringsmodeller som tänkbara, samtliga base
rade på rent materiella grunder. Man skall 
emellertid aldrig bortse från, att andra orsaker 
kan finnas. Framträdandet av en karismatisk le
dare exempelvis skall inte underskattas som en 
bidragande orsak. Men säkerligen har Madsen 
rätt när han framhåller hantverkets betydelse, 
förmågan till lokal produktion (t.ex. jä rn) och 
platsens gynnade geografiska läge. Vad jag till 
viss del tycker mig sakna hos Madsen är en dis
kussion kring kontinuitetsproblematiken. Tar 
det verkligen slut i början av B2? På andra plat
ser anar man sig till en längre »statuskontinui
tet» och det vore viktigt att söka spåra denna 
även här. 

Självfallet måste ett av bidragen på sympo
siet ta sin utgångspunkt i materialet från 
Gudme på Fyn. L. Jörgensen diskuterar under 
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rubriken »The warrior aristocracy of Gudme: 
The emergence of landed aristocracy in Late 
Iron Age Denmark?» några av Gudmes guld
skatter, mera precist dem, som innehåller fö
remål som hört till vapen, framför allt svärd. 
De uppfattas, säkerligen helt riktigt, som hö
rande till en krigararistokrati av mycket hög sta
tus och föremålen i sig ses som gåvor av den 
typ som bland annat omtalas i Beowulfkvädet 
De skatter som innehåller denna typ av före
mål har inte påträffats i områden med hant
verksaktiviteter, vilket antyder en social hori-
sontalstratigrafi på området . Han kan vidare 
påvisa att platser av Gudmes karaktär har ett 
annat bebyggelsemönster än de ordinära by
arna samt att platserna har en påtaglig status-
kontinuitet som kan sträcka sig över 500 till 800 
år. För tolkningen av vad platserna represente
rar är detta naturligtvis av stor betydelse. 

Symposieberättelsen avslutas med en sum
mering av E. Mikkelsen där han mycket kort
fattat berör de viktigaste dragen i de skilda bi
dragen. Han sluar med att säga, att symposiet 
(och för oss som inte deltog, symposieskriften) 
»bör ha vaert en viktig inspirasjonskilde i det vi
dere arbeid for den enkelte. Det er bragt for 
dagen nye idéer som er verdt å följe opp og vi-
dereutvikle.» Som anmälare av boken kan man 
bara instämma i detta. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi, Gustavianum, 

753 10 Uppsala 

Arkeologiska liv. Om att leva arkeologiskt. Gotarc 
Serie C: Arkeologiska skrifter No 10. Red. Jarl 
Nordbladh. Göteborg 1995. 156 s. ISBN 91-
85952-38-9. 

Bakgrunden till boken är ett seminarium med 
titeln »Arkeologiska liv» som hölls 1990 på in
stitutionen för arkeologi vid Göteborgs univer
sitet. Syftet var att levandegöra forskningshis
torien genom att belysa betydelsefulla arkeolo
gers liv från föregående århundrade samt att 
låta nu levande profiler berätta om sina arkeo
logiska banor. 

Arkeologiska livar en antologi med uppsatser 
av biografisk och självbiografisk karaktär. Den 

är skriven av arkeologer, om arkeologer och för 
arkeologer. Med avseende på bokens syfte att 
delvis åskådliggöra hur samhället påverkar in
dividen och dennes forskning, hade det varit 
intressant att även läsa hur forskare i andra dis
cipliner ser på arkeologin som vetenskap. Det 
är först vid en jämförelse med andra ämnens 
forskningshistoria som man på ett allmänt teo
retiskt plan förstår det egna ämnets utveckling. 
Redaktören antyder också att ett nä rmande 
mellan olika humanistiska ämnen är fullt möj
ligt i den forskningshistoriska debatten. 

Boken har en god balans. Den är upplagd 
kronologiskt, dvs. de tidigast verksamma fors
karna behandlas först, de äldre men nu le
vande därefter och sist en ung och fullt verk
sam. I stort sett täcks tiden från arkeologins 
barndom som vetenskap på 1830-talet fram till 
idag. Även innehållet i boken är differentierat. 
Det upptar viktiga diskussioner om kunskaps
produktion, om individens roll i forskningen 
och som sagt om samhällets betydelse för forsk
ningen. Särskilt påtalas politikens och den äld
re könssegregeringens påverkan på forskarna. 
Boken innehåller inte endast svensk arkeolo
gisk forskningshistoria utan även tre danska 
uppsatser. Med tanke på innehållet känns det 
helt naturligt att de är med. 

Inledningsvis ger Jarl Nordbladh en teore
tisk syn på individens föränderliga roll i arkeo
logins historia och nutid. Hans önskan är att 
flytta fram arkeologihistorien till att även om
fatta vår egen tid, ty därigenom skapas möjlig
het att bättre förstå individens betydelse för 
forskningsprocessen. Bokens innehåll är ett 
prov på detta experiment. Och det känns 
mycket lyckat. Det är detta som skiljer Arkeolo
giska liv från mer ordinär forskningshistoria. 
Au läsa om hur nu levande och verksamma 
forskare analyserar sig själva och sin väg in i ar
keologin - däri ligger bokens stora behållning. 

I den därpå följande uppsatsen ger Jörgen 
Jensen sin syn på forskarpionjären Christian 
Jiirgensen Thomsen. Med stöd av ett källmate
rial bestående av bl.a. en omfattande korre
spondens ges en fyllig bild av museimannen 
Thomsen. Man får veta att han inte bara var 
den som ordnade de nordiska forntids- och 
medeltidssamlingarna liksom medelhavslän
dernas fornsaker i en sten-, en brons- och en 
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järnålder. Han förnyade också de konsthisto
riska och etnografiska samlingarna i Köpen
hamn på 1830- och 40-talen. Thomsen hade 
enligt Jensen en konservativ politisk grundsyn 
men det hindrade honom inte att introducera 
helt nya idéer i sin forskning. Detta hade han 
gemensamt med Frederik Sehested (1813-
1882), adelsmannasonen från godset Broholm 
på Fyn, vars arkeologiska gärning beskrivs av 
Klavs Randsborg. Sehested var en föregångs
man då han exemplariskt publicerade resulta
ten från sina arkeologiska undersökningar. 
Han var också en av de första att utföra experi
mentell arkeologi på vetenskaplig grund. 

I uppsatsen om Gudmund Hatt lyckas Stef
fen Stumman Hansen tydligt visa hur forska
ren påverkas och formas av sin omgivning. 
Mycket av Hatts verksamhet kan ges en förkla
ring som bottnar i hans sociala liv. Fadern spe
lade stor roll då han inspirerade till Hatts ve
tenskapliga intresse. Uppväxtmiljön på de jyl
ländska hedarna förklarar hans intresse för 
äldre järnålderns bondeliv. Man får också veta 
att forskarsamhället närmast fryste ut honom 
efter andra världskrigets slut eftersom han an
sågs ha varit tyskvänlig under kriget Detta på
verkade hans forskning negativt. 

De två närmast följande uppsatserna är mer 
eller mindre gender-forskning. De belyser så
ledes särskilt de könsmässiga frågorna inom 
forskningshistorien. Den första av dessa är skri
ven av Elisabeth Arwill-Nordbladh och belyser 
Hanna Rydhs liv såsom den första kvinna som 
tog en filosofie doktorsexamen i svensk arkeo
logi. Uppsatsen har i en annan version varit in
förd i K.A.N. (Kvinner i arkeologi i Norge), ett vik
tigt forum för nordisk kvinnoforskning i äm
net. Återigen får man bevis för samhällsmiljöns 
viktiga roll i att forma och påverka arkeologens 
forskning. Rydh var som författaren skriver ak
tiv kvinnosakskvinna både nationellt och inter
nationellt, bl.a. som ordförande i Fredrika Bre-
mer-förbundet. Intresset gjorde också att hon 
ville belysa kvinnans roll under förhistorisk tid. 
Inom denna forskning hade hon emellertid 
inte samma önskan att ändra på synsättet på 
kvinnan, som hon hade i den sociala debatten. 
Arwill-Nordbladh sammanfattar det så att Rydh 
visserligen lyfte fram forntidens kvinnor men i 
vetenskapligt hänseende snarast konserverade 

synen på kvinnan. Hennes roll som kvinna på
verkade emellertid synsättet på arkeologin. 
Rydhs pedagogiska gärning och hennes syn på 
familjen under förhistorien tolkar författaren 
som sådana yttringar. 

Lili Kaelas gör i nästa uppsats en återblick på 
sitt eget liv som arkeolog. Innehållet har kvin-
nohistorisk betoning och det bygger på ett fö
redrag från en temadag om gender-problema-
tik på institutionen för arkeologi vid Göteborgs 
universitet 1992. Kaelas' framställning är in
tressant från forskningshistorisk synpunkt, bl.a. 
då den visar hur tillfälligheter i vardagslivet kan 
vara avgörande för långvariga intresseinrikt
ningar i ens liv. I författarens fall var det en till
fällighet alt hon kom till Statens Historiska Mu
seum 1945 och på så sätt började sin arkeolo
giska bana. Det var också tillfälligheter som 
spelade in när hon 1968 blev chef för Göte
borgs Arkeologiska Museum. Hennes beskriv
ning av kvinnans situation i 1940-talets pat-
riarkaliska forskarsamhälle är intressant och 
tankeväckande. 

Mats Malmer har av andra skäl en något mer 
romantiserad syn på flera av de miljöer han och 
Kaelas har gemensamma från äldre tid. Dit hör 
studietiden och det arkeologiska fältarbetet, vil
ket dessa båda forskare har olika erfarenheter 
av. Malmer beskriver grunden till sitt arkeolo
giska liv i den näst sista uppsatsen i boken. För 
den som följer Malmers försvar för det positi-
vistiska paradigmet hade man hoppats få veta 
varur detta uppkommit. Kanske spelade hans 
matematikintresserade far en viss roll. Förfat
taren går inte närmare in på det. Malmers för
hållande till politiken spelar en viktig roll i 
hans återblick. Han har konfronterats med den 
under uppväxttiden, som forskare och som or
ganisatör. Politikens betydelse för den arkeolo
giska forskningen återkommer i flera av upp
satserna i boken. Thomsen, Sehested, Hatt, 
Rydh, Malmer - alla har ett mer eller mindre 
uttalat förhållande till politiken. 

I bokens avslutande uppsats kommer en av 
dagens yngre arkeologer till tals. Det är Tore 
Artelius från UV-Väst i Kungsbacka. Han är ett 
barn av den tid då arkeologins fältverksamhet 
expanderade oerhört . Men Artelius förklarar 
att dagens arkeologer inte nöjer sig med att 
massproducera insamlade data som en sorts 
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underleverantörer. Han för ett teoretiskt re
flekterande resonemang och kritiserar att uni
versitet och museer inte lyckats sträva åt samma 
håll. Han förespråkar en gemensam riktning 
mot ökad grundforskning för att öka kun-
skapsinsamlandet. Artelius uppsats kan som 
forskningshistoria betraktad ses som en möj
lighet för läsaren att tolka det moderna sam
hällets påverkan på den moderna arkeologen. 
Man märker att forskaren kan vara medveten 
om denna påverkan och försöka värja sig mot 
den. 

Arkeologiska livar mycket läsvärd. Den är un
derhållande. Men framför allt banar den ny väg 
med sitt tidsdjup och sin breddning av forsk
ningshistorien in i vår egen tid. 

Ulf Ragnesten 
Lenvädersgatan 1, 418 35 Göteborg 

Östergötlands skärgård. Östergötland 1994/95. 
Meddelanden från Östergötlands länsmuseum. 
Linköping 1995. 246 sid. ISSN 0349-0440 

Årsboken Östergötland 1994/95 är ägnad Öster
götlands skärgård. Det är gedigen och bitvis fas
cinerande läsning, i all synnerhet för recen
senten, som fick sina första intryck av maritima 
helbeter som sommardräng i Sankta Annae i 
mitten på 1950-talet. Gunnar Lindqvist påpe
kar i förordet med rätta, att landskapets skär
gård ur nationellt perspektiv i sällsynt hög grad 
varit en bortglömd resurs. Den har varit fjär
ran från genomgripande förändringar och in
stallationer. Tradit ionen, näringsmässig och 
kulturell, kan i mycket betraktas som obruten. 
Det är också mycket om den och hur den kan 
utnyttjas som årsboken handlar. 

Den innehållsrika och välillustrerade voly
men innehåller bidrag om natur, segelleder, 
tomtningar och andra fornlämningar, inklusive 
skeppsvrak, ångbåtar, skärgården och dess 
konstnärliga uttolkare, Stegeborg, fiskelägen, 
lotsning och lotsplatser. Nutida skärgårdsliv be
stås även med en bildsvit. Som vi skall se inne
håller den även ett nästan genomgående tema, 
även om det inte uttalas i titeln Östergötlands 
skärgård. 

Ett tungt avsnitt utgörs av Jan Erikssons upp
sats om äldre segelleder. Där finns en hel del 
matnyttigt och också en del nytt, t.ex. uppgif
terna om och bilderna på korsformade sjö
märken, använda och skildrade ännu i början 
av 1800-talet - detta med anledning av de ym
nigt förekommande o r tnamnen på Kors-. 
Samme författare berättar även om en delvis 
undersökt medeltida hamn med bebyggelse på 
Kättilö. Sjöitinerariet i kung Valdemar Sejrs 
(1202-41) jordebok har inspirerat en fördju
pad fornminnesinventering som avrapporteras 
av Peter Norman. Till inventeringsdelen beir 
även skeppsvraken som Torleif Nilsson ägnat 
ett tålmodigt och framgångsrikt arbete, kort
fattat men intressant levandegjort i ett följande 
bidrag. Över Stegeborg följer vi därefter Björn 
Helmfrid ut till 1600-talets Björkskär och Vä
derskär (Tjust), med dess intressanta relatio
ner främst till staden Söderköping och vidare 
med Per Gräslund och Per Anders Boquist till 
1700-talets fasta fiskarbebyggelse på Lökskär. I 
ett intressant bidrag om lotsningens historia 
betvivlar därefter Ulf Bergman de vidlyftiga idé
erna om att platserna, nämnda i det s.k. itine
rariet (ovan) från sekelskiftet 1300, skulle vara 
en ren lista över fasta lotsplatser redan under me
deltiden. Som litet egendomligt framstår det 
faktum att den uppfattning som undertecknad 
gjort sig till tolk för tycks vara helt okänd. Jag 
hävdar i en relativt nyligen genomförd om
fångsrik behandling av ämnet att itinerariets 
struktur pekar på genomförda sträckor just för 
långlotsning (varje sträcka vid åtminstone ett 
faktiskt tillfälle). Den starkt källkritiska fram
ställningen publicerades tillsammans med den 
första presentat ionen och översättningen till 
engelska av itinerariet i Deutsches Schiffahrtsar-
chiv 1990. Som exempel på en lotsplats i sen 
tid framhålls slutligen Häradsskär av Anders 
Fahlbeck. 

Den ovannnämnda segelleden går således i 
stort sett som en röd tråd genom boken. Litet 
irriterande ur en kulturhistorikers perspektiv 
är trots allt vanan att, i fråga om den nya båt-
turistleden, använda den medvetet arkaise
rande namnformen Waldemar (»Kung Walde
mars segelled»). När t.o.m. det ärevördiga re
galskeppet fått byta namnform från det 
förtyskade Wasa till Vasa{ n) borde det väl vara 

Fornvännen 91 (1996) 



Recensioner 243 

onödigt att upprepa misstaget. Eftersom jag nu
mera representerar en dansk horisont kan jag 
intyga att vi här genomgående använder den 
språkligt och kulturhistoriskt rimliga formen 
Valdemar. Om det sedan är motiverat att binda 
kungen i den danska stormaktstidens mid
dagshöjd (och bitvis även fall) till segelleden 
kan man diskutera, inte minst utgående från 
slutsatserna i min uppsats, nämnd ovan. 

Christer Westerdahl 
Köbenhavns universitet, Institut for Arkaeologi og 

Etnologi, Vandkunsten 5, 
DK-1467 Köbenhavn K 

Paul K Wason, The archaeobjgy cfrank. New stud
ies in archaeology. Cambridge University Press 
1994. 212 s. ISBN 0-521-38072-3. 

I denna bok analyseras arkeeilogins möjlighe
ter att studera sociala hierarkier i forntida sam
hällen med utgångspunkt i deras materiella 
lämningar. Författarens metod är principiella 
diskussioner utifrån etnografiska jämförelser. 
Viktiga teoretiska referenser är Fried och Stew
art, och diskussionen rör huvudsakligen dis
tinktionen mellan egalitära, rangordnade, eko
nomiskt stratifierade och statliga samhällen. En 
annan viktig dimension är skillnaden mellan 
förtjänt och ärftlig rang. 

Efter att ha behandlat den bakomliggande 
teorin i tre kapitel ägnar Wason resten av bo
ken åt sökandet efter konkreta rangindikato
rer i tur och ordning i gravar, fornsaker och be
byggelsestrukturer. Till sist applicerar han sina 
rön på den tidigneolitiska staden Catal Höyiik 
i Anatolien, där han finner belägg för rang
ordning, men på grund av källäget inte kan 
yttra sig bestämt om den ekonomiska stratifi-
kationen. Wasons huvudtes är att arkeologin 
förfogar över många oberoende materiella 
rangkorrelat, och att man på dessa, använda 
tillsammans, kan bygga mycket välgrundade 
tolkningar fast de var och en för sig är behäf
tade med osäkerhetsfaktorer. 

Detta är en sympatisk bok, både författarens 
källkritiska men ändå optimistiska vetenskaps
syn och hans stil där ban kostar på sig ett och 

annat skämt Han utvärderar både binfordian-
ska och hodderianska studier i ämnet , vilket 
placerar boken i en post-post-processuell tradi
tion - här råder lugn och tillförsikt efter två tätt 
på varandra följande Sturm und Drang-
perioder i arkeologins utveckling. Recensenten 
instämmer helhjärtat i Wasons välargumente-
rade kritik av Shanks och Tilleys relativism. 

Wason resonerar mycket omsorgsfullt, men 
det är ändå utpräglad skrivbordsarkeologi -
när de teoretiska resonemangen skall omsättas 
i praktiken blir detta tydligt. Wason sitter i 
Maine med Mellaarts bristfälliga rapport och 
försöker analysera tidigneolitikum i Anatolien. 
Han gör så gott han kan, men studien präglas 
av att vara byggd på Mellaarts och andras ge
nerella upplysningar snarare än det kompletta 
materialet. 

Det är också förvånansvärt att Wason inte 
ger några sammanfattningar. Till och med de 
viktigaste terminologiska definitionerna ligger 
utspridda i löptexten. Boken hade vunnit 
mycket på stringenta, mera tabellariska sam
manfattningar av de väl genomtänkta rönen. 
Lyckligtvis linns ett alfabetiskt register och en 
innehållsförteckning med tämligen informa
tiva rubriker, så läsaren kan ändå utan alltför 
stor möda hitta det han söker. 

Martin Rundkvisl 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 

Anders Gustafsson, Arkeologins egna historier. Re
flexioner kring arkeologi historia, dess historiografi 
och användningar. GOTARC. Serie C. Arkeolo
giska Skrifter No 12. Uppsats för fil.lic.-examcn. 
106 s. utan ill. Göteborg 1996. ISBN 91-85952-
42-7. 

Intresset för arkeologihistoria är i stigande. En 
del av orsakerna lill delta kan härledas ur de se
naste årens teoridebatt. I denna har som be
kant många förnekat arkeologin som rekon
str uktivt projekt. Man har istället hävdat att ar
keologins tolkningar av det förflutna i så hög 
grad influeras av den egna samtiden att de 
främst speglar denna. Utifrån en sådan ut-
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gångspunkt kan arkeologihistorien brukas som 
exempelsamling för att illustrera forntidens 
samtidsberoende. 

Andra orsaker som föreslagits till det ökade 
intresset för arkeologihistoria inkluderar såväl 
en ämnesmässig identitetskris som en uppnådd 
vetenskaplig mognad. Kanske har arkeologin 
nått en slags »kritisk massa» som gör att ämnets 
egenhistoria framstår som viktigare än tidigare. 
I en allt mer diversifierad och teoretiskt mång
facetterad arkeologi kan historieskrivningen 
fungera identitetsskapande och legitimerande 
för olika inriktningar. 

Oavsett orsakerna till det ökade intresset för 
arkeologihistoria kan konstateras att det inte 
parats med något mer uttalat intresse för 
grundläggande hisloriografiska problem. An
ders Gustafsson menar i sin licentiatsuppsats 
att man till och med kan tala om en arkeolo
gisk självtillräcklighet. Han invänder (s. 11) att 
en arkeologihistoria värd namnet inte kan »be
drivas i ett idémässigt och teoretiskt vakuum, 
där man nästan konsekvent negligerar centrala 
problem som varit diskuterade under mycket 
lång tid inom exempelvis vetenskapshistorisk 
forskning». Denna diagnos på hittillsvarande 
forskning leder fram till uppsatsens båda 
syften. Det första syftet är att presentera 
och diskutera några centrala vetenskaps
historiografiska problemområden, relevanta 
för arkeologihistoria. Det andra syftet är att 
problematisera olika former av arkeologisk 
historieskrivning genom att diskutera uttalade 
nyttoaspekter och historiografiska problem 
samt att peka på några legitimeringsfunktioner. 

Uppsatsens disposition följer väl de båda syf
tena. Efter ett inledande kapitel med bakgrund 
och syftesformulering följer ett kapitel rubri
cerat »Centrala vetenskapshistoriogratiska pro
blemområden». Det är med sina 41 sidor upp
satsens längsta kapitel och innehåller en pre
sentation av och diskussion kring ett antal 
centrala historiografiska begrepp. Bland dessa 
återfinns det polariserade begreppsparet 'in-
ternalism' och 'externalism'. 

I internalismen betraktas vetenskapandet 
primärt som en intellektuell verksamhet, vars 
innehåll kan ses isolerat från sociala, politiska 
och ekonomiska omständigheter. Enligt detta 
synsätt är det vetenskapens inneboende ratio

nalitet som driver kunskapsutvecklingen. Man 
betonar också starkt de särskilt begåvade indi
vidernas, geniernas, betydelse. I motsats till 
detta framhåller externalismen det omgivande 
samhällets inverkan på vetenskapen. Med 
detta synsätt utgör inte de enskilda forskarna 
vetenskapshistoriens intressefokus, indivi
derna blir istället i princip utbytbara. Som An
ders Gustafsson framhåller kan externalistiska 
utgångspunkter främst förklara vetenskapens 
riktning och omfattning, inte dess specifika 
innehåll. 

Idag förnekar de flesta vetenskapshistoriker 
relevansen av både internalism och externa
lism. Det dominerande historiografiska per
spektivet är istället »kontextualismen». Det kan 
förenklat sägas utgöra ett försök att bryta upp 
dikotomin mellan interna och externa förkla
ringsmodeller genom att ta hänsyn till båda sla
gen av faktorer. 

Gustafsson diskuterar även hur historie
skrivningen påverkas av samtiden. Ett centralt 
begrepp här är 'whighistoria'. Det är en sam
lande term för så kallad baklängeshistoria, 
d.v.s. när det förflutna tolkas och värderas med 
utgångspunkt i dagens begrepp och värde
ringar. Begreppet »whighistoria» har en stark 
negativ laddning och flertalet vetenskapshisto
riker strävar efter att i större utsträckning för
söka förstå det förflutna utifrån dess egna för
utsättningar. De logiska problemen med så
dana historistiska angreppssätt är emellertid 
betydande. 

Den allmänt vetenskapshistoriografiska dis
kussionen bildar bakgrund till det följande ka
pitlet, rubricerat »Kring arkeologins historier». 
I detta diskuteras arkeologihistoriens nytta och 
teori. Via preciseringar och exempel diskute
ras även andra aspekter av arkeologins egna 
historier, framför allt olika typer av legitime
ringsfunktioner. 

Anders Gustafsson redovisar varjehanda 
uppfattningar om arkeologihistoriens nytto
funktioner. Dessa spänner från handfast prak
tiska motiv till mer sofistikerade resonemang 
kring problematisering av kunskapsproduk
tion. En intressant iakttagelse är att det under 
senare tid inte tycks uppfattas lika nödvändigt 
som tidigare att motivera det arkeologihisto
riska forskningsfältet i nyttotermer. Kanske in-
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dikerar detta att arkeologihistoria börjar ac
cepteras som en egen arkeologisk genre. 

Gustafsson gör en viktig distinktion mellan 
två sidor av arkeologisk historieskrivning. Dessa 
benämns »arkeologihistoria som historia» re
spektive »arkeologihistoria som arkeologi». Det 
förstnämnda avser det som som vi vanligen för
knippar med arkeologihistoria, d.v.s. studier 
som har som sitt uttalade syfte att behandla ar
keologins historiska utveckling. Välkända ex
empel på denna typ av historieskrivning är Ole 
Klindt-Jensens A History of Scandinavian Archae
ology (1975) och Bruce Triggers A History of 
Archaeological Thought (1989). I denna typ av 
historieskrivning menar Anders Gustafsson att 
man måste kunna ställa höga krav på genom
tänkta historiografiska utgångspunkter. 

Den andra typen av historieskrivning -
arkeologihistoria som arkeologi - är en mer 
subtil form som ingår som en del av det arkeo
logiska vetenskapandet i allmänhet. Detta his
toriebruk yttrar sig på flera sätt. Ett är i form av 
forskningshistoriska bakgrunder i avhand
lingar och ämnesöversikter. Ett annat sätt är 
när forskningshistoriska exempel används för 
att motivera nya teorier, metoder eller forsk
ningsinriktningar. Ett välkänt exempel på den 
senare formen av historiebruk är den postpro
cessuella arkeologins polemik mot den proces
suella. En annan form av hänvisningar till tidi
gare forskning är den som sker i form av refe
renser. Vem hänvisar till vem och vem bemöts 
med tystnad? Studier av referensnätverk kan 
blottlägga många av arkeologiämnets makt-
och beroendeförhållanden. 

Utmärkande för den typ av historieskrivning 
som Gustafsson benämner »arkeologihistoria 
som arkeologi» är att den ingår i sammanhang 
som gör att den primärt uppfattas som arkeo
logi, inte som arkeologihistoria. Denna historie
skrivning syftar inte i första hand till att ge en 
rättvisande bild av ett historiskt skeende, utan 
till att bearbeta problemställningar som är ak
tuella för den samtida forskningen. Gustafsson 
menar därför att de historiografiska kraven kan 
sättas lägre för denna form av historieskrivning. 
Inte desto mindre torde det vara klart att 
denna historieskrivning i hög grad formar hur 
många uppfattar arkeologins förflutna. 

Att dra någon absolut gräns mellan de båda 

formerna av arkeologisk historieskrivning låter 
sig förstås inte göras. Trots detta torde distink
tionen vara fruktbar, då den fäster uppmärk
samhet på en viktig, men mindre självklar, sida 
av skrivandet av arkeologihistoria. 

En diskussion som lyser med sin frånvaro i 
Arkeologins egna historierrör de etiska frågor som 
är förbundna med forskningshistoriska studier. 
Enligt min mening är emellertid just de etiska 
aspekterna centrala. En viktig fråga är t.ex. hur 
man gör sina studieobjekt rättvisa. Begreppet 
'rättvisa' är förvisso inte okomplicerat, men det 
torde bl.a. innebära att man behandlar sina stu
dieobjekt enligt samma principer, och att man 
inte medvetet förvrider eller vantolkar dem. 

Ett konkret exempel på denna typ av etiska 
överväganden är hur man i en arkeologihisto-
risk analys använder sig av citat. Få av oss är så 
konsekventa i våra uppfattningar som vi skulle 
önska. Istället motsäger vi oss själva, från till
fälle till tillfälle, och i teori kontra praktik. Hur 
skall man mot denna bakgrund välja citat och 
därmed den uppfattning man tillskriver sitt stu
dieobjekt? Skall man välja den uppfattning som 
vederbörande uttryckt oftast? Eller senast? El
ler den som bäst passar det egna historiogra
fiska bruket? Eller bör man redovisa hela bred
den av uppfattningar? Det val man gör blir 
avgörande för hur man skildrar en forskar-
gärning, och är därför allt annat än oviktigt. 
Att skriva arkeologihistoria framtvingar även 
många andra etiska överväganden. I en fortsatt 
diskussion är det angeläget att dessa synliggörs 
och diskuteras. 

Med utgångspunkt i några konkreta exem
pel diskuterar Anders Gustafsson arkeologi
historiens legitimerande funktioner. Gustafs
son framhåller att avsikten med hans diskus
sion inte är att försöka reducera allt bruk av 
arkeologihistoria till konspiratoriska, legitime
rande projekt. Trots denna deklaration tycker 
jag att de redovisade exemplen till delar är 
snubblande nära just en sådan reduktion. De 
diskuterade exemplen väcker frågor av ovan 
nämnt slag kring citatbruk och hur man gör 
sina studieobjekt rättvisa. 

Arkeologins egna historier ger en god intro
duktion till det historiografiska forskningsfäl
tet och presenterar begrepp som hittills legat 
utanför den arkeologiska al lmänbildningen. 
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Texten är välskriven vilket gör att uppsatsen 
trots många vetenskapsteoretiska övervägan
den är lättläst. Såsom Anders Gustafsson anger 
är det troligt att olika historieversioner i fram
tiden blir ett viktigt konkurrensmedel i kam
pen om tolkningsföreträde och svängrum i allt 
mer heterogen arkeologi. Därmed ökar beho
vet av en historiografisk medvetenhet hos ar
keologer. Här fyller Gustafssons licentiatsupp-
sats en viktig funktion. Med den som grund 
kan framtida studier också mer direkt fokusera 
på de arkeologihistoriska analyserna. 

Mats Burström 
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, 

106 91 Stockholm 

Bertil Karlsjö, Skånes och Blekinges Riksgräns. Do
kumentation av de två danska landskapens gräns 
mot svenska Småland. I samverkan med Göran 
Hallberg, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 
Skrifter utgivna genom Dialekt- och Ortnamns
arkivet i Lund. 8. 1995. 169 sid. ISBN 91-
970485-6-9 

Är 1991 utkom boken Halländska riksgränsen. 
Uppföljaren har nu utkommit. Denna gång 
har Bertil Karlsjö fortsatt dokumentat ionen av 
den gamla riksgränsen mellan Sverige och 
Danmark, och man har på liknande sätt valt att 

presentera gränsavsnittet Skåne och Blekinge. 
På en sträcka av närmare 23 mil har Skogskar
larnas Klubb gjort en insats genom att under 
sina vandringar åren 1960 till 1972 dokumen
tera ca 200 gränsmärken i bild och på över
skådliga kartor. 

I faktarutor finns skildrat olika historiska 
händelser som inträffat i gränstrakterna. Den 
ökända kuppen i Loshult, då Karl XI:s krigs
kassa stals 1676, om Snapphanarna, Nils Dacke 
eller hur man framställer trätjära, är några av 
de fakta som läsaren får ta del av. Varje ort
namn utmed gränsen förklaras och en bra re
dovisning görs av de skilda gränslistor och ur
kunder som är upprättade både från dansk och 
från svensk sida. 

Boken är skriven på ett populärvetenskap
ligt sätt och den vänder sig även till alla, såväl 
hembygdsintresserade och den breda allmän
het som har intresse för lokalhistoria som his
toriker av facket. Men den är även användbar 
för skolor och studieförbund. 

För namn tolkningar och kommentarer sva
rar arkivchefen vid Dialekt- och ortnamsarki-
vet i Lund, docent Göran Hallberg. 

Nu väntar vi bara på en genomgång och re
dovisning på liknande sätt av den gamla grän
sen mellan Sverige och Norge (om det inte re
dan finns). 

Lars G. Holmblad 
Statens Historiska Museum 
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Aktuella avhandlingar 1995 
Recent doctoral theses 

Antikens ku l tu r och samhällsliv - Ancient Medi
terranean a n d Near Eastern civilizations 
Labud, Giordano (Lunds univ.) 

Richerche archeologico - ambientali deiristria set-
tentrionale: Le Valle del Fiume Risano. Parallelltitel: 
Archaeological environment research in northern Is-
tria: the valley of Risane river. Studies in Mediterran
ean archaeology and literature 130. Lund 1995. 171 
s. ISBN 91-7081-085-0, ISSN 0283-8494. 
Opponent : Docent Iva Curk, Ljubljana, Slovenien. 

Arkeologi - Archaeology 
Ahlström, Christian (Stockholms univ.) 
Spår av hav, yxa och penna. Historiska sjöolyckor i 
Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmate
rial. Bidrag lill kännedom av Finlands natur och folk. 
Utgivna av Finska Vetenskaps-Sociteten 148. Hel
singfors 1995. 214 s. ISBN 951-653-274-8, ISSN 0067-
8481. 
Opponent : Docent Thomas Lindkvist, Stockholm. 

Andersson, Kent (Uppsala univ.) 
Romarlida guldsmide i Norden. III. Övriga smycken, 
teknisk analys och verkstadsgrupper. (Roman period 
gold jewellery in the Nordic countries. III. Other 
objects, technical analysis and workshop groups.) 
Aun 21. Uppsala 1995. 244 s. ISBN 91-506-1116-X, 
ISSN 0284-1347. 
Opponent : Docent Ulla Lund-Hansen, Köpenhamn, 
Danmark. 

Bergh, Stefan (Stockholms univ.) 
Landscape of the Monuments. A study of the passage 
tombs in the Ctiil Irra region, Go. Sligo, Ireland. Stu
dier från UV Stockholm. Riksantikvarieämbetet, Ar
keologiska Undersökningar, Skrifter nr 6. Stockholm 
1995. 256 s. ISBN 91-7192-945-2, ISSN 1102-187X. 
Opponent : Prof. George Eogan, Dublin, Irland. 

Bergman, Ingela (Umeå univ.) 
Frän Döudden till Varghalsen. En studie av kontinu
itet och förändring inom ett fångstsamhälle i övre 
Norrlands inland, 5200 f.Kr.-400 e.Kr. Studia Archae
ologica Universitatis Umensis 7. Umeå 1995. 245 s. 
ISBN 91-7191-014-X, ISSN 1100-7028. 
Opponent : Docent Mals Larsson, Linköping 

Knutsson, Helena (Uppsala univ.) 
Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till 
bofast tillvaro. Aun 20. Uppsala 1995. 237 s. ISBN 91-
506-1093-7, ISSN 0284-1347. 

Opponent : Docent Lars Forsberg, Umeå. 
Liden, Kerstin (Stockholms univ.) (Lab.ark.) 
Prehistoric Diet Transitions. An Archaeological Per
spective. Theses and Papers in Scientific Archaeology 
I. Stockholm 1995. 41 s. ISBN 91-628-1679-9, ISSN 
1400-7835. 
Opponent : Docent Elisabeth Iregren, Lund. 

Olausson, Mikael (Stockholms univ.) 
Det inneslutna rummet. Om kultiska hägnader, forn
borgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f.Kr. 
till Kristi födelse. Studier från UV Stockholm. Riks
antikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, 
Skrifter nr 9. Stockholm 1995. 288 s. ISBN 91-7192-
971-1, ISSN 1102-187X. 
O p p o n e n t Fil. dr Johan Engström, Stockholm. 

Rönnby, Johan (Stockhoms univ.) 
Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd 
med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket 
i Tingstäde träsk pä Gotland. Studier från UV Stock
holm. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Under
sökningar, Skrifter nr 10. Stockholm 1995. 180 s. 
ISBN 91-7192-974-6, ISSN 1102-187X. 
Opponent : Fil. dr Anders Broberg, Gävle. 

Walker, NichobisJohn (Uppsala univ.) 
Late Pleistocene and Holocene Hunter-gatherers of 
the Matopos: an archaeological study of change and 
continuity in Zimbabwe. Studies in African Archae
ology 10. Uppsala 1995. 284 s. ISBN 91-506-1102-X, 
ISSN 0284-5040. 
Opponent : Prof. Lars Larsson, Lund. 

Historia - History 
Dagemark, Siver (Göteborgs univ.) 
Augustinus - munk och biskop. Idealbild gentemot 
självbild i Vita Augustini och Gonfessiones. Göteborg 
1995. 230 s. ISBN 91-88614-06-9. 
Opponent ; Docent Anders Ekenberg, Uppsala. 

Konstvetenskap - History of a r t 

Gillgren, Peter (Uppsala univ.) 
Gåva och själ. Epitafiemåleriet under stormaktstiden. 
Ars Suetica 17. Stockholm 1995. 216 s. ISBN 91-554-
3521-1, ISSN 0066-7919. 
Opponent : Prof. Stina Hansson, Göteborg. 
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Hildeman-Sjölin, Cecilia (Lunds univ.) (lic. avh.) 
Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida 
Danmarks kalkmåleri. Med jämförande undersök
ning av dess framställning i ord och bild. Lund 1995. 
135 s. ISBN 99-2246783-6. 
Opponent ; Gand. mag. Ulla Haastrup, Köpenhamn, 
Danmark. 

Jacobsson, Carina (Stockholms univ.) 
Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift. Visby 
1995. 37 s. ISBN 91-85716-75-8. 
Opponent : Fil. dr Helena Edgren, Helsingfors, Fin
land. 

Liepe, Lena (Lunds univ.) 
Den medeltida träskulpturen i Skäne. Produktion 
och förvärv. Lund 1995. 322 s. ISBN 91-7966-337-0. 
Opponent : Fil. dr Jan von Bonsdorf, Tromsö, Norge. 

logy 16. Lund 1995. 228 s. ISBN 91-22-01678-3, ISSN 
0283-6874. 
Opponent : Prof. Ake Hyenstrand, Stockholm. 

Eriksson, Anna-Lena (Lunds univ.) 
Maktens boningar. Norska riksborgar under medel
tiden. Lund studies in medieval archaeology 14. 
Lund 1995. 179 s. ISBN 91-22-01143-9, ISSN 0283-
6874. 
Opponent: Prof. Ingolf Eriksson, Bamberg, Tyskland. 

Walkrström, Thomas (Lunds univ.) 
Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring 
makt och bosättning i en europeisk periferi I och II. 
Lund studies in medieval archaeology 15. Lund 1995. 
ISBN 91-22-01676-7 (del I), ISBN 91-22-01700-3 (del 
II), ISSN 0283-6874. 
Opponent ; Prof. Reidar Berthelsen, Tromsö, Norge. 

Kyrko- och samfundsvetenskap - Church 
a n d ecclesiastical history 
Mellberg, Gösta (Uppsala univ.) 
Församlings- och gällindelning. En kyrkorättslig un
dersökning av utvecklingen i vänerlandskapen 
1526-1680. Bibliotheca theologiae practicae: kyrko
vetenskapliga studier 55. Uppsala 1995. 253 s. ISBN 
91-22-01663-5, ISSN 0519-9859. 
Opponent : Prof. Rolf Nygren, Uppsala. 

Medeltidsarkeohgi - Medieval archaeology 

Anglert, Mats (Lunds univ.) 
Kyrkor och herravälde. Från kristnande till socken
bildning i Skåne. Lund studies in medieval a r c h a e o 

Nordiska språk - OU. norse 

Naerl, Aino (Uppsala univ.) 
Or tnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med in
gångspunkt i ortnamnsskicket i ell finsk-svenskt kon-
taktomräde. Acta universitatis Upsaliensis. Nomina 
Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 20. 
Uppsala 1995. 283 s. ISBN 91-554-3468-1, ISSN 0394-
3075. 
Opponent : Prof. Tryggve Skjold, Umeå. 

S a m m a n s t ä l l t avjessica Gustafsson 

Statens Historiska Museum 
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Förnyad diskussion om »Eskilstunakistorna». 1994: 

145-159. 

NELSON, E. D. 
Se : Liden, K Se Nelson, E. D. 

NEVÉUS, C. 
Sigillstampar i offentlig ägo. 1991: 21-23. 

NILSÉN, A. 
Oloph Odenius ' tryckta skrifter 1944-1984. 1988: 

251-257. 
Program och funktion i senmedeltida kalkmäleri. 

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 
1400-1534. Kommentar till recension i Fornvän
nen 81. 1987: 213-218. [Debatt.] 

Se recenserade arbeten: Gaignebet Se Lajoux. 

NISBETH, Ä. 
Se recenserade arbeten: Dahl Se Gardberg, Danske kalk

malerier ..., Gyllensvärd, Knoepfli m.fl., Lund
kvist, Wästfelt m.fl. 

NORDENFALK, C. & ÖSTERMAN, G. 
Sten Karlings bibliografi fullständigad. 1990: 43-51, 

NORDENSTORM, L. 
Dödande vid begravningar. Ett inslag i järnålderns 

gravritualer i komparativ religionshistorisk belys
ning. [Dt. Zus.] 1994: 265-278. 

NORDIN, S. 
Vägmätningar lör milstolpar. 1991: 11 -14. 

NORR, S. 
Om en text om en text och om förståelse och kontext 

- kommentar till en recension och en debatt . 
1991: 103-106. [Debatt.] 

The TAG Conference in Lampeter 1990. 1991: 
281-284. [Kongressen] 

NOWAKOWSKI, W. 
Tintinnabula anf den Ostseeinseln. Die römischen 

Bronzeglocken auf den Inseln Gotland und Born
holm. [Sv. sammanfattn.] 1994: 133-143. 

NOVIKOVA, G. L. 
Iron neck-rings with Thor 's hammers found in East

ern Europé. [Sv. sammanfattn.] 1992: 73-89. 

NYBERG, T. 
Adam av Bremen och terminologi. [Dt. Zus.] 1987: 

115-126. [Debatt.] 
Byggnadsföreskrifter för birgittinkloslren. 1992: 

255-259. [Debatt.] 

NYLÉN, E. 
Professionell fastländsk mot »amatörmässig» got

ländsk lokalpatriotism. 1992: 260-265. [Debatt.] 

NYMAN, S. 
Bibliografiska kompletteringar. Tillägg till förteck

ningar över Mårten Stenbergers och Ture J. Arnes 
tryckta skrifter. 1993: 176. 

Bibliografiska kompletteringar. Tillägg till förteck
ningar över Oscar Almgrens, Inga Sernings och 
Sune Lindqvists tryckta skrifter. 1992: 186-187. 

Se: During, E. & Nyman, S. 

NYSTRÖM, M. 
F"n glömd altaruppsats i Maria Magdalena kyrka i 

Stockholm. 1989: 33-35. 

NYSTRÖM, P. 
Se recenserade arbeten: People ... 

ODELBERG, W. 

Se recenserade artielen: Gejvall, Meinander, När livet... 

OHLSSON, R. 

Se: Zachrisson, I. m.fl. 

OLAUSSON, D. 
Report on an ongoing research project: Craft spe

cialization and prehistoric society. [Sv. samman
fattn.] 1993: 1-8. 

Symposium report . Experimental archaeology -
method and future. Gällö 24-25 September 1986. 
1988: 112-114. [Kongressen] 

Se recenserade arbelen: Interprelative . . . . Jensen, Jör
gensen 1985, Knutsson. 

OLAUSSON, L. HOLMQUIST 
»Älgmannen» från Birka. Presentation aven nyligen 

underséikt krigargrav med människooffer. 1990: 
175-182. 

OLSEN, B. 
Språk og retorikk i arkeologien. 1990: 115-119. [De

batt.] 

OLSSON, I. 
Keltiskt inflytande på Tuna-namnen? [Engl. summ.] 

1992: 41-42. [Debatt.] 
Stavgards-problemet - ännu en gång. [Engl. summ.] 

1992: 91-97. 
Se recenserade arbelen: Finska ..., Hellberg. 
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OLSSON, I. U. 
lsC-variationer - deras orsak, storlek och användbar

het. 1986: 114-120. 

ORRI.ING, C. 
The work of ängels - masterpieces of Celtic metal

work, 6th-9th centuries A.D. 1990: 135-136. [Ut
ställningar.] 

Se recenserade arbelen: Ebbesen 1990, Orsnes 1984. 

ÖSTERMAN, G. 
Se: Nordenfalk, C. & ös te rman , G. 

PERSSON, O. 
En ovanlig fårras pä Gotland. 1993: 77-80. 
Se recenserade arbelen: Halländer. 

PERSSON, P. 
Se recenserade arbeten: Introduksjonen ... 

PETRÉ, B. 

Se recenserade arbeten: Biuw, Jörgensen 1990. 

PETRENKO, V. PETROVICH 
A picture stone from Grobin (Latvia). [Sv. samman

fattn.] 1991: 1-9. 

POSSNERT, G. 
Se: Timofeev, V. m.fl. 

PRICE, N. S. 
Se recenserade arbeten: Malina & Vasicek. 

PUSKINA, T. A. 
Se: Avdusin, D. A. 8c Puskina, T. A. 

RAFNSSON, S. 
När blev Island bebyggt? 1991: 29-32. [Debatt.] 

RAMQVIST, P. H. 
Helgo - unikt handelscentrum eller vanlig bond

gård? 1990: 57-67. [Debatt.] 
Se recenserade arbeten: Larsson 1990. 

RANEKE, J. 
Se recenserade arbeten: Riddarvapnen ... 

RASCH, M. 
Se recenserade arbelen: Ilkjaer. 

RAUSING, G. 

Barbarian mercenaries or Roman citizens? [Sv. sam
manfattn.] 1987: 126-132. [Debatt.] 

Bears, boars and burials. [Sv. sammanfattn.] 1991: 
73-77. 

The "Bulwark" al Tingstäde. [Sv. sammanfattn.] 
1990: 122-124. [Debatt.] 

A comment on Beowulf - Gutarnas nationabjpos by 
Tore Gannholm. 1995: 50-53. [Debatt.] 

The days of the week and Dark Age politics. [Sv. sam
manfattn.] 1995: 229-239. 

The Elgin Marbles syndrome. 1988: 109-111. [De
batt.] 

Hunters and agriculture. 1991: 255-258. [Debatt.] 
On the origin ofThe runes. [Sv. sammanfattn.] 1992: 

200-205. [Debatt.] 

Stone age man, anemia and iron oxide. 1992: 
127-128. [Debatt.] 

Se recenserade arbeten: Heyerdahl, Nylén &: Lamm, 
Renfrew & Bahn. 

REDELIUS, G. 

Mäster Botvid frän Eskelhem. [Engl. summ.] 1987: 
32-37. 

REDIN, L. 

Se recenserade arbeten: Ausgrabungen in Schleswig ..., 
Barker, Clarke. 

RETSÖ,J. 
De fornsydarabiska inskrifterna i Historiska museet i 

Stockholm. [Engl. summ.] 1993: 161-171. 

REUTERSVÄRD, O. 
Upplandsfuntarna berättar. 1988: 177-179. [Debatt.] 

RINGSTEDT, N. 
A household-economic approach to archaeology 

with special reference to exchange and trade. [Sv. 
sammanfattn.] 1989: 135-142. 

Pirennes tes rörande handeln, islam m.m. Kommen
tar i anledning av 1900-talets forskardebatt. 1988: 
167-176. 

Se recenserade arbelen: Claude, Grandell, Hikuin 16, 
Ohlon, Piggot, Untersuchungen zu Handel ... 
I-IV, Wolfram Se Schwarcz. 

RISPLING, G. 
Coins with crosses and bird heads - Christian imita

tions of Islamic coins? [Sv. sammanfattn.] 1987: 
75-87. 

RODENBORG, E. 
Se recenserade arbeten: Gimbutas 1989, Gimbutas 1991. 

ROECK HANSEN, B. 

Bebyggelseutveckling i Spånga och på Äland. 1993: 
251-253. [Debatt.] 

ROSENGREN, E. 
Se: Lundqvist, L. m.fl. 

ROSLUND, C. 
The geometry and orientation of Scandinavian ship-

settings. [Sv. sammanfattn.] 1995: 139-145. 

ROSLUND, M. 

Nittiotalets medeltidsarkeologi och det döda barnet. 
[Engl. summ.] 1990: 283-292. 

RUNDKVIST, M. 
Kampen för »teoretisk korrekthet» inom arkeologin. 

1995: 253-256. [Debatt.] 
Skärvstenshögar med gravgömmor i östligaste Mälar

området. [Engl. summ.] 1994: 83-89. 
Se recenserade arbelen: Ericsson Se Runcis, Stjernquist 

m.fl. 

RYBERG, E. 

Hanna Rydh - förmedlare av förhistorien. [Engl. 
summ.] 1990: 303-309. 
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RYDBECK, M. 
Se recenserade arbeten: Hernmarck. 

RYDVING, H. Se KRISTOFFERSSON, R. 

Några samiska offerplatser. 1993: 195-210. 

RÄF, E. 
Möte för kvinnliga forskarstuderande i arkeologi i 

Uppsala. 1995: 175-176. [Kongressen] 

RÖNNBY, J. 

Nya undersökningar av Bulverket i Tingstäde träsk. 
1990: 187-188. 

SANDNES, J. 
Se recenserade arbeten: Brink. 

SANTESSON, L. 

En blekingsk blotinskrift. En nytolkning av inled
ningsraderna på Stentoftenstenen. 1989: 221-229. 

SAWYER, B. 

Se recenserade arbelen: Kulturmiljövård 1990: 3. 

SCHÖNBECK, M. 
En runinskrift från yngre romersk järnålder. Ett upp

ländskt fynd pä keramik. 1994: 107-109. 

SERNING, I. 

Se recenserade arbeten: Offa 40. 

SIGSJÖ, R. 

Kyrkan på Lurö 
55-56. 

Västsveriges första kloster? 1990: 

SIGVALLIUS, B. 

Se recenserade arbeten: Faunahisloriska Heinrich. 

SlNKUNAS, P. &JAROC.KIS, R. 
Agricultural development and early urbanisation in 

the light of environmental changes in Curonia 
600-1200 A.D. - presentation of a research pro
ject. [Sv. sammanfattn.] 1995: 249-252. 

SlVEN, C.-H. 
Se; During, E. Se Siven, C.-H. 

SJÖBERG, R. 
Rex Upsalie och vicarius - Erik den helige och hans 

ställföreträdare. Något om Erikskulten och de äkta 
folkungarnas uppror pä 1200-talet. [Engl. summ.] 
1986: 1-13. 

SJÖSTRÖM, I. 

Kyrkobyggnader 1760-1860. 1991: 21. 
Se recenserade arbelen: Bergström. 

SJOVOLD, T. 

En förhistorisk man från gränsen mellan Tyrolen och 
Sydtyrolen. Fyndomständigheter, förvaringspro-
hlem och forskningspotential. 1992: 109-114. 

Ismannen från Alperna i Tyrolen - forskningsstatus 
tre år efter upptäckten. 1995: 1-17. 

Sjöö, R. 
Se recenserade arbeten: Welinder 1990. 

SMEDBERG, G. 

Se recenserade arbeten: Nyberg. 

SN^DAL, T H . 

Runinskriften pä det dosformiga spännet frän Tyr
valds i Klinte socken, Gotland. 1986: 80-83. 

Se: Gustavson, H. m.fl. 
Se recenserade arbeten: Simek Se Palsson, Sturluson. 

SN^DAL, T H . , STOKLUND, M. & ÅHLÉN, M. 

Runfynd 1987. 1988: 234-250. 
Runfynd 1991 och 1992. 1993: 223-237. 

SOGNNES, K. 

Se recenserade arbelen: Bertilsson. 

SOLLI, B. 
Idehistoriske retninger innenfor arkeologi 

1970-1990. Fra test via tegn til t eks t - in legg holdt 
på den Nordiske TAG-konferansen i Bergen, sep
tember 1990. [Engl. summ.] 1992: 99-107. 

SPERBER, E. 

How accurate was Viking Age weighing in Sweden? 
[Sv. sammanfattn.] 1988: 157-166. 

The weights found at lhe Viking Age site of Paviken, 
a metrological study. [Sv. sammanfattn.] 1989; 
129-134. 

SPETZ,J. E. 

Aktuella avhandlingar 
1992: 223-224. 

1991. Recent doctoral theses. 

SPORRONC;, U. 
Se recenserade arbelen: Gren. 

STEEN JENSEN, J. 

Tillväxten 100 år. 1991: 201-203. 
Se recenserade arbeten: Corpus Nummorum ... 3: 4. 

STEN, S. 

Se recenserade arbelen: Huster. 

STEN, S. & VRETEMARK, M. 

Storgravsprojektet - osteologiska analyser av yngre 
järnålderns benrika brandgravar. [Engl. summ.] 
1988: 145-156. 

STEUER, H. 
Gekerbte Gewichte der späten Wikingerzeit. [Sv. 

sammanfattn.] 1987: 66-74. 

STILBORG, O. 

Se recenserade arbeten: Ceramic ... 

STILLE, P. 

Adams av Bremen användande av termen goter. [Dt. 
Zus.] 1988: 104-107. [Debatt.] 

U 760 och U 796. Två delar av samma sten? 1995: 
45-47. 

STJERNBERG, M. 
Se recenserade arbeten: Caselitz. 

STJERNQUIST, B. 

Amber 90. Internationellt symposium om bärnsten i 
arkeologiska fynd. 1991: 121-122. [Kongressen] 
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Behaviour of the earliest hominids. 1989: 57-58. 
[Kongressen] 

Carl-Axel Moberg som forskare. 1988: 52-56. 
Den internationella arkeologkongressen i Mainz 

1987. 1988: 114-116. [Kongressen] 
Den internationella arkeologkongressen i Bratislava 

1991. 1992: 49-50. [Kongressen] 
Nils-Gustaf Gejvall och hans forskning. 1992: 

115-120. 
Se recenserade arbeten: Beck & Shennan, Becker, Cor

pus römischen ..., Ebbesen 1986, Germanen , 
Gould, Hingst, Offa 39, Religion ..., Wait, Will-
roth, Zieling. 

STJERNQUIST, B. & AMBATSIS.J. 

Bror-Magnus Vifots arkeologiska forskning. 1987: 
208-212. 

STOKLUND, M. 
Se: Gustavson, H. m.fl.; Snaedal, Th. m.fl. 

STOLT, B. 

En runtext från 1720-talet. 1989: 28-32. 

STRASSBURG, J. 

Våld föder våld - problem inom feministisk genus
forskning: exemplet Sunnmöre. 1995: 77-83. [De
batt.] 

STRID, J. P. & ÅHLÉN, M. 

Runfynd 1985. 1986: 217-223. 
Runfynd 1986. 1988: 34-38. 

STRÖMBERG, M. 

Arkeologiska översiktsarbeten med pedagogiskt syfte 
- elt nytt verk om svensk förhistoria sett mot bak
g runden av äldre och samtida arbeten. 1986: 
33-39. [Debatt.] 

Vergleichende Studien zur Megalithik. Forschungs-
stand und ethnoarchäologische Perspektiven. In-
ternationales Symposium Mannheim, 1 .-4. Okto
ber 1992. - Ett tvärvetenskapligt megalitgravssym-
posium. 1994: 31-33. [Kongressen] 

Se recenserade arbeten: Andersen 1988, Andersen m.fl., 
Bantelmann, Beginnings ..., Breunig, Bronzezeit 
..., Ebbesen 1989, Friihe ..., Hinz 1989, Koestler, 
Kontinuitet ..., Liebers, Midgley 1985, Offa 42, 
Ross 8c Robins, Second ..., Steuer, Thrane, Welin
der 1993. 

STRÖMHOI.M, S. 

Forskning och stipendieskatt. 1991: 4-43. [Debatt.] 

SVANBERG, J. 

Drottning Katarinas gravsten från Gudhems kloster. 
[Rés. fn] 1986: 162-179. 

SVENSSON, M. 

Se recenserade arbeten: Skaarup. 

S.F.I.EBAKKE, I. & WELINDER, S. 

The Alvastra diet from bone chemistry. [Sv. sam
manfattn.] 1988: 1-5. 

SÄVE-SÖDERBERGH, T. 

Hällristningar och skrift. De nubiska bilderna. 1995: 
165-171. [Debatt.] 

TALVIO, T. 
Se recenserade arbeten: Malmer. 

TEGNÉR, G. 
»Codex Manesse» i Heidelberg. 1988: 263-264. [Ut

ställningar.] 
»Gebed in Schoonheid» i Amsterdam. 1995: 

176-178. [Utställningar.] 
Hansan i verklighet och myt - en utställning i Ham

burg och Rostock. 1990: 197-199. [Utställningar.] 
In Tal und Einsamkeit. 725 Jahre Kloster Furstenfeld. 

Die Zisterzienser in alten Bayern. 1988: 263. [Ut
ställningar.] 

En kyrkofurste mellan senmedeltid och renässans. 
En utställning i Mainz. 1991: 122-124. [Utställ
ningar.] 

Kyrkskatten frän Quedl inburg återförenad. 1993: 
29-30. [Utställningar.] 

Medeltida musikfestival i Skara. 1988: 184-185. [Kon
gressen] 

»Medeltid» på Läckö slott. 1988: 267. [ULställningan] 
Orientaliskt i Berlin. 1990: 71-73. [Utställningar.] 
Projektet Sveriges medeltida orglar. 1989: 38. 
Romerskt och medeltida glas. 1988: 265-266. [Ut

ställningar.] 
Rudolf II och Christian FV - två renässanshärskare i 

Europa. 1988: 268. [Utställningar.] 
Ryskt på bred front. 1989: 248-253. [Utställningar.] 
Symposium för nordisk kyrkoarkeologi i Åbo. 1987: 

226-227. [Kongressen] 
Utställningar och utställningskataloger 1992-1993. 

1994: 185-192. [Utställningar.] 
Östergötlands länsmuseum äter invigt. 1990: 133. 

[Utställningar.] 
Se: Ambatsis.J. m.0.; Lamm.J. P. Se Tegnér, G. 
Se recenserade arbeten: Ä travers ..., Alltag ..., Aus dem 

Alltag ..., Foy, Gloria ..., Gudhems ..., Hikuin 9, 
Inventarium ..., Ivar Axelsson Totts . . . .Journal of 
the history of collections 1: 1, Konserveringstek
niska ..., Lefort, Liebgott 1986, Nordisk ....Vellev. 

TELHAMMER, I. 

Se recenserade arbeten: Svahnström Se Svahnström, Älv
dal ... 

THOMSEN, R. 

Se recenserade arbeten: Tylecote 1986, Tylecote Se Gil-
moun 

THUNMARK-NYLÉN, L. 

Gammalt och nytt i Broa. [Engl. summ.] 1992: 
225-240. 

»Gammalt» spänne med »ny» runinskrift. Några re
flexioner kring magiska runor utifrån ett nyfynd. 
1986: 73-79. 

Medeltidens födelse - Krapperupssymposiet 1988. 
1989: 159. [Kongressen] 

Nyförvärvat djurhuvudspänne i SHM. 1991: 15-17. 
Se: Kidd, D. & Thunmark-Nylén, L. 
Se recenserade arbeten: Duczko. 
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THYLÉN, J. 

Stötestenar kring en galgbacke. 1989: 245-247. [De
batt.] 

TIMOFEEV, V, ZAJCEVA, G. 8c POSSNERT, G. 

Neolithie ceramic chronology in the South-Eastern 
Baltic area in view of l4C accelerator datings. [Sv. 
sammanfattn.] 1995: 19-28. 

TOLLER, E. 

Se: Gustavson, H. m.fl. 

TROENG, J. 

Varför försvann den arkaiska Homo sapiens? [Engl. 
summ.] 1990: 219-227. 

WALLER, J. 

Dräktnålar - manliga eller kvinnliga tillbehör? En 
sammanställning av osteologiskt undersökta 
brandgravar frän folkvandringstid/vendeltid i 
östra Mälardalen. 1986: 145-157. 

WAMERS, E. 

Til omarbeidelsen av insulaere metallsmykker - be
merkninger til en recension. 1991: 110-120. [De
batt.] 

Se recenserade arbeten: Ramqvist 1990. 

VARENIUS, B. 

Se recenserade arbeten: von Busch m.fl., Westerdahl. 

WASE, D. 

Rådet i Visby och rådhuset av 1317. 1988: 58-62. [De
batt.] 

De Strelowska kyrkoårtalen. 1995: 83-93. [Debatt.] 

WEILER, E. 

Klavs Randsborgs The First Millennium in Europé ... -
en annan uppfattning. 1994: 35-37. [Debatt.] 

WELCH, M. 

Se recenserade arbeten: Ramqvist 1992. 

WELINDER, S. 

Arkeologins niltiotalister? 1990: 217. 
The interpretative possibilities of microwear studies 

- Uppsala 15-17 februari 1989. 1989: 160-161. 
[Kongressen] 

Om arkeologisk utbildning. 1990: 191-192. [Debatt.] 
Den XVIII nordiske arkeologkongress. Trondheim 

28.8.-4.9. 1989. 1990; 69-70. [Kongressen] 
Se: Johnsen, B. Se Welinder, S.; Saelebakke, I. & We

linder, S. 
Se recenserade arbelen: 7 000 ..., Annuswer m.fl., Ap

proaches ..., Arkeologi i Sverige, Browall, Calla
han, Cultural Landscape ..., Eriksen, Essays ..., 
Forsberg, Frawaradar, Handbok ..., Hodder 1986, 
Kaliff m.fl., K.A.N., Kontaktstencil 37, Randsborg 
1992, Sawyer 1992, Shanks & Tilley, SPOR 1, Trig
ger, Okomuseumsboka. 

WERDELIN, L. 

Se recenserade arbeten: Aaris-Sorensen, Ericson, Jo
hansson Se Huster, 0 'Connor , Spahn. 

WESKAMP, V. 

Der Runenstein U 690 Hälsingbo. [Sv. sammanfattn.] 
1987: 1-5. 

WESTERDAHL, C. 

Synpunkter pä nybyggen av gamla fartyg. 1994: 
91-102. 

Se recenserade arbeten: Ambrosiani 1989, Fortidsmin
der ..., Haasum 1989a, Haasum 1989*, Har
bours ..., Maritima ..., McGrail, Stadnamn ..., 
Ahnlund. 

WESTERMARK, U. 

Se recenserade arbeten: Arthur S. Dewing 
ton, Waggoner. 

Hough-

WESTHOLM, G. 

Visbysamhällets uppkomst - ett genmäle. 1993; 
81-87. [Debatt.] 

Se recenserade arbeten: Christophersen & Nordeide. 

WlCKER, N . L. 

Se recenserade arbeten: Current Issues ... 

WIDÉEN, H. 

Se recenserade arbeten: Axel-Nilsson. 

WISÉHN, I. 

Se : Borggren, A. 8c Wiséhn, I. 

WOISKA-WIERUSZ.J. 

Adventus Salvatoris i altarskåpet från Hägerstad. Om 
två utvalda ikonografiska problem och ett rekon
struktionsförsök. [Rés. fn] 1993: 9-25. 

En bekräftad rekonstruktion. 1993: 239-241. 

VRETEMARK, M. 

Se: Ericson, P. G. P. m.fl.; Sten, S. 8c Vretemark, M. 

WYMER, J .J . 

Se recenserade arbeten: Troeng. 

WYSZOMIRSKA, B. 

Se recenserade arbeten: Österholm. 

YRWING, H. 

Gun Westholm och Visbysamhällets uppkomst. Svar 
på etl genmäle. 1994: 165-167. [Debatt.] 

Det medeltida Visby - elt stadssamhälle med tvä 
»tungor». 1989: 39-43. [Debatt.] 

En marinarkeolog om den tidiga frisisk-tyska Öster
sjöhandeln. 1989: 150-158. [Debatt,] 

Ärtalet 1317 och »Consistorium Visbycense» i det me
deltida Visby. 1986: 224-226. [Debatt.] 

Varför Mariakyrkans stora sydkapell i Visby inte kal
lades Swertingska kapellet under medelt iden. 
1991:32-41. [Debatt.] 

VisbysamhälleLs uppkomst - ett inlägg mot Gun West
holms framställning i Medeltidsstaden. 1992: 
191-200. [Debatt.] 

Se recenserade arbeten: Falck 1994. 

ZACHRISSON, I. 

Den elfte vikingakongressen. 1990: 70-71 . [Kon
gressen] 

Se: Bäämhielm, G. 8c Zachrisson, I. 
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Se recenserade arbeten: Anderson, Arkeologi, Arkeologi 
i fjäll ..., Crosby, Folk ..., Isaksson & Isaksson, 
Islams ..., Lundholm & Nyström, Nordkalotten ..., 
Norrbottens ..., Silvret ..., Social ..., Vilhelm ... 

ZACHRISSON, I., OHLSSON, R. & M\RTNER, F. 

Hågaspännet - tillverkning nu och för 3000 år sedan. 
[Engl. summ.] 1989: 207-215. 

ZACHRISSON, T. 

Se recenserade arbelen: Erikson & Strid. 

ZAJCEVA, G. 

Se: Timofeev, V. m.fl. 

ÅHLÉN, M. 

Se: Gustavson, H. m.fl.; Snaedal, Th. m.fl.; Strid, J. P. 
& Åhlén, M. 

ÅKERLUND, A. 
Se recenserade arbelen: Bjerck. 
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Se recenserade arbeten: Hellas ... 
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Oscar Montelius 150 är - symposium i Vitterhetsaka
demien. 1994: 33. [Kongressen] 

Se recenserade arbelen: Harding. 
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25 Jahre Arcbäologie in Lubeck. Erkenntnisse von 
Arcbäologie und Bauforschung zur Geschichte 
und Vorgeschichte der Hansestadt. Amt fur Vor-
und Fruhgeschichte (Bodendenkmalpflege) 
1963-1988. Utg. av G. P. Fehring. (Lubecker 
Schriften zur Arcbäologie und Kulturgeschichte 
17) Bonn 1988. (H. Andersson 1992: 283-284.) 

1000Jahre christliches Russland - zur Geschichte der 
russisch orthodoxen Kirche. Utst. kat. Utg. av T. 
Meyer. Recklinghausen 1988. (G. Tegnér 1989: 
248-249.) 

1000 Jahre Orthodoxe Kirche in der Rus 988-1988. 
Russische Heilige in Ikonen. Utst. kat. Reckling
hausen 1988. (G. Tegnér 1989: 249.) 

1000Jahre russische Kunst. Utst. kat. Schleswig 1988. 
(G. Tegnér 1989: 252.) 

7000 år på 20 år. Arkeologiska undersökningar i Mel
lansverige. Red. T. Andrae, M. Hasselmo & K. 
Lamm. Stockholm 1987. (5. Welinder 1988: 
186-187.) 

A travers le verre du moyen äge ä la renaissance. Utst. 
kat. Musée des Antiquités de la Seine-Maritime ä 
Rouen 1989. (G. Tegnér 1995: 202-203.) 

Aaris-Sorensen, K., Danmarks forhistoriske dyrever-
den. Fra Istid til Vikingetid. Köpenhamn 1988. 
(L. Werdelin 1989; 269-270.) 

Abel, U., Ikonen - bilden av det heliga. Stockholm 
1988. (G. 7ég™>rl989: 249-250.) 

Adolfsson, G., Människa och objekt i smyckeskrin. 
En analys av arkeologiska utställningar i Sverige. 
Lund 1987. (C. Keller 1988: 292-294.) 

Allasonjones, L., Ear-ringsin Roman Britain. (B.A.R. 
British series 201) Oxford 1989. (Kent Andersson 
1989: 176-178.) 

Alltag im Spätmittelalter. Utg. av H. Kuhnel. Graz 
1984. (G. Tegnér 1989: 275-276.) 

Alström, U., Hus och gård i Olavs vård. Trondheim 
ca 990-1300. Akad. avh. (Occasional papers in 
archaeology 2) Uppsala 1991. (/.-£. Augustsson 
1994: 50-52.) 

Ambrosiani, K., Arkeologi. (Arkeographica 1) Gam
leby 1989. (C. Westerdahl 1992: 55-57.) 

Andersen, B. Se Andersen, E., Råsejlet - dragens 
vinge. Roskilde 1989. (.9. Haasum 1992: 
270-271.) 

Andersen, N. H., Sarup.o Befaestede kultpladser fra 
bondestenalderen. Ärhus 1988. (Af. Strömberg 
1990: 79-80.) 

Andersen, S. H., Lind, B. Se Crumlin-Pedersen, O., 
Slusegårdgravpladsen III. (Jysk Arkaeologisk Sel
skabs Skrifter XIV) Ärhus 1991. (M. Strömberg 
1995: 104-107.) 

Anderson, A., The Scandinavian colonisation of the 
North Swedish interiör 500-1500 A.D. Artikel i 

Comparative studies in the archaeology of colo-
nialism. Red. S. L. Dyson. (B.A.R. International 
series 233) Oxford 1985. (/. Zachrisson 1986: 
187-189.) 

Aner, E. 8e Kersten, K, Die Funde der älteren Bronze
zeit des nordischen Kreis in Dänemark, Schles
wig-Holstein und Niedersachsen Bd. II-V. Natio
nalmuseum Köpenhamn. Neumunster 1976-79. 
(/•;. Baudou 1988: 63-68, se även E. Baudou 1978: 
44-46.) 

Annuswer, B. et al., Västerås 1000 är i centrum. (Väs
terås kul turnämnds skriftserie 23) Stockholm 
1990. {S. Welinder\99\: 214-215.) 

Approaches to Swedish prehistory. A spectrum of 
problems and perspectives in contemporary re
search. Red. T. B. Larsson & H. Lundmark. 
(B.A.R. International series 500) Oxford 1989. 
(S. Welinder \990: 205-207.) 

j\rchaeological formation processes. The represent-
ativity of archaeological remains from Danish 
prehistory. Red. K. Kristiansen. Köpenhamn 
1985. {K. H. Nielsen 1988: 279-282.) 

Archaeological theory in Europé. The last 3 decades. 
Red. I. Hodder. London 1991. (C. Cullberg \994: 
122-126.) 

The archaeology of Gudme and Lundeborg. Papers 
presented at a conference at Svendborg, Octo
ber 1991. Red. P. O. Nielsen, K. Randsborg & H. 
Thrane . (Arkaeologiske studier X) Köpenhamn 
1994. {Kent Andersson 1995: 204-206.) 

The archaeology of Novgorod, Russia. Recent results 
from the town and its hinterland. (Monograph 
series 13) Lincoln 1992. (/. Callmer 1994: 129.) 

The archaeology of Svendborg, Denmark, 4. Analyses 
of Medieval plant remains, textiles and wood 
from Svendborg. With a preliminary report on 
the exeavation of Mollergade 6, 197(3-77, by 
H. M. Jansen et al. Odense 1986. (G.Grenander 
Nybergl988: 134-136.) 

Arkeo. Historisk museum. Bergen. {B. Magnus 1994: 
103.) 

Arkeologi. Red. K. Lundholm. (Norrbottens Mu
seums årsbok 1987) Luleå 1987. (/. Zachrisson 
1989: 192-194.) 

Arkeologi i fjäll, skog och bygd 1-2. (Fornvårdaren 
23-24) Östersund 1989. (/. Zachrisson 1994: 
61-62.) 

Arkeologi i Sverige. N. F. 2. Red. T. Andrae et al. 
Stockholm 1993. (S. Welinder 1994: 205-208.) 

De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Bd. 
3. »Söndre felt». Stratigrafi, bebyggelserester og 
daterende funngrupper. Red. E. Schia. 0 v r e Er-
vik 1987. (H. Andersson 1991: 50-51.) 

De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Bd. 
7. Dagliglivels gjenstander del 1. Red. E. Schia. 
Oslo 1990. (/. Myrdal 1993: 54-57.) 

Fornvännen 91 (1996) 



264 Register 

De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, Oslo. Bd. 
8. Dagliglivets gjenstander del II. Red. E. Schia 
Se P. B. Molaug. Olso 1991. (G. Grenander Nyberg 
1992: 209-215.) 

Arkaeologi og geofysiske sporingsmetoden Red. J. T. 
Möller, M. S. Jörgensen Se]. Hostmark. (Working 
papers 14) Köpenhamn 1984. (M. Östergren 1988: 
132-134.) 

The Arthur S. Dewing collection of Greek coins. Red. 
L. Mildenberg & S. Hurten (Ancient coins in 
American collections 6) New York 1985. (U. 
Westermark 1986: 201-202.) 

Arwidsson, G. & Berg, G., The Mästermyr find. A Vi
king Age tool chest from Gotland. Stockholm 
1983. (Af. Muller-Wille 1986: 133-137.) 

Aspects of maritime archaeology and ethnography. 
Red. S. McGrail. London 1984. (S. Haasum 1992: 
270.) 

An Athenian trireme reconstructed. The British sea 
trials of Olympias, 1987. Red.J. S. Morrison &J. 
F. Coates. (B.A.R. International series 486) Ox
ford 1989. (C. O. Cederlund 1991: 215-219.) 

Allas över mänsklighetens historia frän urtid till nu
tid. Red. P. Vidal-Naquet &J. Bertin. Stockholm 
1991. (J. P. Lamm 1992: 61-62.) 

Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Hand
buch zur Sonderausstellung vom 5. Dezember 
1982 bis 24. April 1983 im Bremer Landesmu
seum fiir Kunst- und Kulturgeschichte (Focke-
Museum). (Hefte des Fockemuseums 62) 
Bremen 1982. (G. Tegnér 1986: 67-68.) 

Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 1. 
Mit beiträgen von P. Caselitz, D. Unverhau und V. 
Vogel. Neumunster 1983. (L. Redin 1986: 61-64.) 

Axel-Nilsson, G., Thesaurus Gathedralis Lundensis. 
Lunds domkyrkas medeltida skattsamling. (Acta 
regiae societatis scientiarum et litterarum G o t h o 
burgensis. Humaniora 30) Göteborg 1989. (H. 
Widéen 1990: 150-151.) 

Bag Moesgårds maske. Kultur og samfund i förtid og 
nutid. Red. T. Madsen. Århus 1988. (D. Damell 
1989: 194-195.) 

Baltu archeologija 1. Red. A. Girininkas. Vilnius 1994 
(/. P. Lamm 1994: 279-280.) 

Bantelmann, N., Siiderbrarup. Ein Gräberfeld der 
römischen Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit 
in Ängeln. I. Archäologische Untersuchungen. 
(Offa-Biicher 63) Neumunster 1988. (Af. Ström
berg 1992: 144-146.) 

Barker, P., Techniques of archaeological exeavation. 
London 1977. (L. Redin 1986: 66.) 

Barrett, J. C , Fragments from antiquity. An archae
ology of social life in Britain, 2900-1200 B.C. Ox
ford 1994. (L. Larsson 1995: 107-110.) 

Barry, T. B., Archaeology of Medieval Ireland. Lon
don 1987. ( H Andersson 1994: 194-195.) 

Beck, C. & Shennan, S., Amber in prehistoric Britain. 
(Oxbow monograph 8) Oxford 1991. (B. Stjern
quist 1994: 119-120.) 

Becker, C. J., Norre Sandegärd. Arkaeologiske un
dersogelser på Bornholm 1948-1952. (Det 
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hi-
storisk-filosofiske Skrifter 13) Köpenhamn 1990. 
{B. Stjernquist 1992: 142-144.) 

The beginnings of agriculture. Red. A. Milles, D. Wil
liams Se N. Gardner. Symposia of the Association 
for Environmental Archaeology 8. (B.A.R. Inter
national series 496) Oxford 1989. (Af. Strömberg 
1992: 281-283.) 

Beier, H.-J., Die Kugelamphorenkultur im Mittelelbe-
Saale Gebiet und in der Altmark. (Veröffentli
chungen des Landesmuseums fur Vorgeschichte 
in Halle Bd. 41) Berlin 1988. (M. Larsson 1991: 
129-132.) 

Bender Jörgensen, L., Forhistoriske textiler i Skan
dinavien. Prehistoric Scandinavian textiles. (Nor
diske fortidsminder Serie B 9) Köpenhamn 1986. 
(G. Grenander Nyberg 1989: 77-81.) 

— North European textiles until A.D. 1000. Arhus 
1992. (G. Grenander Nyberg 1994: 57-60.) 

Bender Jörgensen, L. & Munksgaard, E., Archaeolo
gical textiles in Northern Europé. Report from 
the 4th NESAT Symposium 1-5 May 1990 in Co
penhagen. (Tidens Tand 5) Köpenhamn 1992. 
(G. Grenander Nyberg 1994: 60-61.) 

Bendixen, K, Sceattas and other coin finels. Ribe Ex
cavations 1970-76 vol. 1. Red. M. Bencard. Es-
bjerg 1981. (B. Malmer 1986: 197-199.) 

Beretning fra det niende tverfaglige vikingesymgo-
sium, Kiels Universitet 1990. Red. D. Meier. Ar
hus 1991. (B. Ambrosiani 1992: 287-288.) 

Bergmann, (., Ein Gräberfeld der jungeren Bronze-
und älteren Eisenzeit bei Vollmarshausen, Kr. 
Kassel. Zur Struktur und Geschichte einer vor-
geschichtligen Gemeinschaft im Spiegel ihres 
Gräberfeldes. Mit Beiträge von A. Czarnetski und 
I. Österberg. (Kasseler Beiträge zur Vor- und 
Fruhgeschichte Bd. 5) Marburg 1982. (£. 
Bergström 1989: 168-171.) 

Bergström, C , Lantprästen. Prästens funktion i det 
agrara samhället 1720-1800. Oland-Frösåkers 
kontrakt av ärkestiftet. j \kad. avh. (Nordiska Mu
seets Handlingar 110) Stockholm 1991. (7. 
Sjöström 1992: 293-296.) 

Berichte iiber die Ausgrabungen in Haithabu 19. Das 
archäologische Fundmaterial IV. Neumunster 
1984. (5. Horn fuglesang 1989: 260-262.) 

Berichte uber die Ausgrabungen in Haithabu 25. 
Hollingstedt - Untersuchungen zum Nordsee-
hafen von Haithabu/Schleswig mit Beiträgen 
von D. Hoffman et al. Neumunster 1984. (B. 
Ambrosiani 1989: 262-263.) 

Bertilsson, U., The rock-carvings of Nor thern Bo
huslän. Spatial structures and social symbols. 
Akad. avh. (Stockholm studies in archaeology 7) 
Stockholm 1987. {K Sognnes 1989: 69-71.) 

Beskow, P. Se Staats, R., Nordens kristnande i euro
peiskt perspektiv. (Occasional papers on Medi
eval topics 7) Skara 1994. (L. Lönnroth 1994: 
198-201.) 

Bibliographie zur Arcbäologie der norddeutschen 
Kiistenländen Bremen - Hamburg - nördliches 
Niedersachsen - Schleswig-Holstein Bd. 2-5 
(1981-1984). Utg. av M. Muller-Wille. (Biblio-
graphische Beiträge aus dem Institut fiir Ur- und 
Friihgeschichte der Universität Kiel.) Neumiin
ster 1985-1986. (/. P. Lamm 1988: 206-207.) 

Bibliographie zur Vor- und Fruhgeschichte in der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West). 
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Das Schrifttum der Jahre 1980 und 1981. Utg. av 
F. Stein mit Hilfe von R. Barthel & C. Schien 
Wiesbaden 1987. (J. P Lamm 1988: 206-207.) 

Bibliographie zur Vor- und Fruhgeschichte in der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) 
in den Grenzen vor 1990. Das Schrifttum der 
Jahre 1982 und 1983. Utg. av F. Stein 8c C. Schier 
mit Hilfe von K-H. Fiedler et al. Wiesbadenl991. 
(J. P. Lamm 1992: 283.) 

Bibliographie zur Vor- und Fruhgeschichte in der 
Bundesrepublik DeuLschland und Berlin (West) 
in den Grenzen vor 1990. Das Schrifttum der 
Jahre 1984 und 1985. Utg. av F. Stein & C. Schier 
mit Hilfe von B. Fecht et al. Wiesbaden 1994. (/. 
/c" Lamm 1995: 191.) 

Birka II: 2. Systematische Analysen der Gräberfunde. 
Red. G. Arwidsson. Stockholm 1986. (Ch. Blind
heim 1988: 187-190.) 

Birka II: 3. Systematische Analysen der Gräberfunde. 
Red. G. Arwidsson. Stockholm 1989. (Ch. Blind
heim 1990: 203-205.) 

Birka Studies 1. Investigations in the Black Earth. 
Red. B. Ambrosiani & H. Clarke. Stockholm 
1992. (J. Graham-Campbell 1995: 96-97.) 

Biuw, A., Norra Spånga. Bebyggelse och samhälle un
der j ä rnå ldern . Akad. avh. (Stockholmsmono
grafier 76) Stockholm 1992. (B. Petré 1993: 
31-36.) 

Bjerck, H. B., Forskningsstyrt kulturminneforvalt-
ning på Vega, Nordland. En studie av steinalder-
menneskenes boplassmonstre og arkeologiske le-
temetoden (Gunner ia61) Trondheim 1989. (A. 
Åkerlund 1994: 304-309.) 

Blackburn, M., Colyer, C. 8c Dolley, M., Early Medi
eval coins from Lincoln and its shire c. 770-1100. 
(The archaeology of Lincoln VI: 1) Lincoln 1983. 
(B. Malmer 1986: 199-200.) 

Blidmo, R., Provundersökning av stenåldersboplat
ser och några tolkningsproblem. (Arkeologiska 
rapporter och meddelanden från institutionen 
för arkeologi vid Stockholms Universitet 15) 
Stockholm 1984. (L. Larsson 1987: 42-43.) 

Blindheim, M., Graffiti in Norwegian stave churches. 
Oslo 1985. (L. Karlsson 1986: 68-70.) 

Bolus, M., Die Siedlungsbefunde des späteiszeitli-
chen Fundplatzes Niederbieber (Stadt Neuwied). 
Ausgrabungen 1981-1988. (Monographien Bd. 
22) Mainz 1992. (L. Larsson 1994: 310-312.) 

Böna, I., Das Hunnenreich. Vom Hunnensturm im 
Jahr 376 bis zum Tod Attilas: Geschichte, Kultur 
und Arcbäologie der Hunnen. Stuttgart 1991. (L. 
Hedeager 1995: 110-111.) 

Bonniers världshistoria 7-9. Stockholm 1984. (L. 
Karlsson 1986: 71-72.) 

Borgar från forntid och medeltid i Västsverige. (.Ar
keologi i Västsverige 5) Göteborg 1992. (K. Drake 
1994:215-216.) 

Bottnisk Kontakt II. Handel och handelsvägar. Mari-
timhistorisk konferens 3-5 februari 1984. Marie
hamn 1984. (C. O. Cederlund 1988: 283-284.) 

Bouard, M. de, Manuel d'archéologie médiévale. De 
la fouille å 1'histoire. Regards sur 1'histoire. Paris 
1975. (H. Andersson 1994: 193-194.) 

Bouzek, J., The Aegean, Anatolia and Europé: Cul
tural interrelations in the Second Millennium 

B.C. (Studies in Mediterranean archaeology 
XXIX) Göteborg 1985. (S. Hood 1986: 143-144.) 

Braathen, H., Ryttergraven Politiske strukturer i 
eldre rikssamlingstid. (Varia 19) Oslo 1989. (/. 
Callmer 1994: 54-55.) 

Bra Böckers världshistoria 5: Nomadfolk och hög
kulturer. Höganäs 1984. (L. Karlsson 1986: 
71-72.) 

Bradley, R., Altering the Earth. The origin of monu
ments in Britain and continental Europé. ( M o 
nograph series 8) Edinburgh 1993. (L. Larsson 
1995: 268-271.) 

— The social foundations of prehistoric Britain. 
London 1984. (T. B. Larsson 1986: 55-59.) 

Breunig, P , C , 4-Chronologie des vorderasiatischen, 
sudost- und mitteleuropäischen Neolithikums. 
Mit einem Beitrag von H. Willkomm. Institut fur 
Ur- und Fruhgeschichte der Universität zu Köln. 
(Fundamenta, Monographien zur Urgeschichte, 
Reihe A, Bd. 13) Köln 1987. (M. Strömberg 1990: 
77-79.) 

Brink, S., Sockenbildning och sockennamn. Studier 
i äldre territoriell indelning i Norden. (Acta Aca
demiae Regiae Gustavi Adolphi LVII) (Studier 
till en svensk ortnamnsatlas utgivna av T. An
dersson 14) Uppsala 1990. (J. Sandnes 1991: 
55-56.) 

The Bronze Age-Iron Age transition in Europé. 
Aspects of continuity and change in European 
societies c. 1200 to 500 B.C. Red. M. L. S. Soren
sen & R. Thomas. (B.A.R. International series 
483 i-ii). Oxford 1989. (E. Bergström 1992: 
139-142.) 

Die Bronzezeit im Ostseegebiet. Ein Rapport der Kgl. 
Schwedischen Akademie der Literatur, Geschich
te und Altertumsforschung uber das Julita-sym-
posium 1986. Red. B. Ambrosiani. (KVHAA Kon
ferenser 22) Stockholm 1989. (M. Strömberg 1991: 
285-287.) 

Browall, H., Alvastra pålbyggnad. Social och ekono
misk bas. (Theses and papers in North-European 
archaeology 15) Stockholm 1986. (5. Welinder 
1986: 229-230.) 

Bruce-Mitford, R., The Sutton Hoo ship-burial. Vol. 
3: I-II. Red. A. C. Evans. London 1983. (G. Ar
widsson 1988: 121-124.) 

Burenhult , G., Arkeologi i Sverige 1-3. Höganäs 
1982-84. (M. Strömberg 1986: 33-39.) 

— Speglingar av det förflutna. Höganäs 1986. (O. 
Kyhlberg 1987; 218-225.) 

— Stenmannen. Megalitbyggare och människoätare. 
Höganäs 1992. (L. Kaelas 1994: 203-205.) 

Burström, M., Arkeologisk samhällsavgränsning. En 
studie av vikingatida samhällsterritorier i Små
lands inland. Akad. avh. (Stockholm studies in 
archaeology 9) Stockholm 1991. (A. Andrén 1991: 
258-264. L. Gren 1991: 265-275.) 

— Mångtydiga fornlämningar. En studie av inne
börder som tillskrivits fasta fornlämningar i 
Österrekarne härad, Södermanland. (Stockholm 
archaeological reports 27) Stockholm 1993. (D. 
Damell 1994: 301.) 

Busch, P. von, Haasum, S. & Lagerlöf, E., Skeppsrist
ningar på Gotland. Stockholm 1993. (B. Varenius 
1995: 281-283.) 
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Bygningsarkaeologiske studier 1984 8c 1985. Red. H. 
E. Engqvist et al. Köpenhamn 1984 & 1985. (Ka
rin Andersson 1986: 247-249.) 

Callahan, E., An evaluation of the lithic technology 
in Middle Sweden dur ing the Mesolithic and 
Neolithie. (Aun 8) Uppsala 1987. (S. Welinder 
1989: 163-164.) 

Callmer.J., Sceatta problems in the light of the finds 
from Århus. (Scripta Minora 1983-1984: 2) Lund 
1984. (Kfonsson 1987: 47-48.) 

Carlsson, R., Dateringen av Kastelholms slott. Akad. 
avh. (Museibyrån 1993: 1) Uppsala 1993. (Af. Afo 
gren 1994: 216-223.) 

Caselitz, P., Ernährungsmöglichkeiten und Ernäh-
rungsgewohnheiten prähistorischer Bevölke-
rungen. (B.A.R. International series 314) Oxford 
1986. (Af. Stjernberg 1989: 75-77.) 

Castella Maris Baltici 1. Red. K. Drake. Stockholm 
1993. (C. Loven 1994: 316-319.) 

Ceramic ecology 1988. Current research on ceramic 
materials. Red. C. G. Kolb. (B.A.R. International 
series 513) Oxford 1989. (O. Stilborg 1993: 
36-37.) 

Champion, T. et al., Prehistoric Europé. London 
1984. (TB. Larsson 1986: 53-55.) 

Christensen, A. E., Boat finds from Bryggen. (The 
Bryggen papers. Main series 1) Bergen 1985. 
(C. O. Cederlund 1986: 26-32.) 

Christophersen, A. & Nordeide. S.W., Kaupangen 
ved Nidelva. 1000 års byhistorie belyst gjennom 
de arkeologiske undersokdsene på Folkebiblio
tekstomten i Trondheim 1973-1985.( Riksantik-
varens skrifter 7) Trondheim 1994. (G. Westholm 
1995: 285-287.) 

Clarke, H., The archaeology of Medieval Britain. 
London 1984. (L. Redin 1986: 64-66. H. Anders
son 1994: 194.) 

Claude, D., Der Handel im westlichen Mittelmeer 
während des Fruhmittelalters. Bericht iiber ein 
Kolloquium der Kommission fiir die Alter
tumskunde Mittel- und Nordeuropas im Jahre 
1980. (Untersuchungen zu Handel und Verkehr 
der vor- und friihgeschichtlichen Zeit in Mittel
und Nordeuropa. Teil II) (Abhandlungen der 
Akad. der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-
Hist. Kl. III/144) Göttingen 1985. (N Ringstedt 
1986: 210-213.) 

Coinage in ninth-century Northumbria. Red. D. M. 
Metcalf. (B.A.R. British series 180) Oxford 1987. 
(K. Jonsson 1989: 183-184.) 

Coins and archaeology. Red. H. Clarke & E. Schia. 
(B.A.R. International series 556) Oxford 1989. 
(J. Callmer 1994: 56-57.) 

The Comparative History of Urban Origins in Non-
Roman Europé I-II. Red. H. B. Clarke & A. 
Simms. (B.A.R International series 255) Oxford 
1985. (B. Ambrosiani 1990: 144-146.) 

Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Sue
cia reperti sunt. Catalogue of Coins from the Vi
king Age found in Sweden. 3 Skåne. 4 Mag-
larp-Ystad. Red. B. Malmer & L. O. Lagerqvist. 
Medarbetare I. Hammarberg, et al. Stockholm 
1987. (/. Steenjensen 1989: 182.) 

Corpus der römischen Funde im europäischen Bar

baricum. DeuLschland Bd. 1. Bundesländer Bran
denburg und Berlin. Römisch-Germanische 
Kommission des Deutschen Archäologischen 
Instituts zu Frankfurt am Main. Bonn 1994. (JS. 
Stjernquist 1995: 273-275.) 

Crabtree, P. J., West Stow. Early Anglo-Saxon animal 
husbandry. (East Anglian archaeology report 47) 
Ipswich 1989. (E Johansson 1992: 288-290.) 

Crawford, B. E., Scandinavian Scotland. Scotland in 
the Early Middle Ages 2. Leicester 1987. (B. 
Ambrosiani 1989: 86.) 

Crosby, A.W., Ecological imperialism. The hiological 
expansion of Europé 900-1900. Studies in en
vironment and history. Cambridge 1987. (/. 
Zachrisson 1989: 273-275.) 

The cultural landscape during 6000 years in South
ern Sweden - the Ystad project. Red. B. Berg
lund. (Ecological bulletins 41) Köpenhamn 
1991. (S. Welinder 1993: 106-107.) 

Current issues in archaeological computing. Red. M. 
A. Cooper Se J. D. Richards. (B.Ä.R. Internatio
nal series 271) Oxford 1985. (N. L. Wicker 1989: 
120-128.) 

Dahl, K. Se Gardberg, C. J., Finländska herrgårdar. 
2 uppl. Helsingfors 1990. (Å. Nisbeth 1992: 
215-218.) 

Dahlbäck, G., I medeltidens Stockholm. (Monogra
fier utgivna av Stockholms stad 81) Stockholm 
1988. (N. Blomkvist 1991: 292-298.) 
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Shanks, M. Se Tilley, C , Re-constructing archaeology: 
Theory and practice. (New studies in archae
ology) Cambridge 1987. (S. Welinder 1989: 86-89.) 

Sigtuna papers. Proceedings of the Sigtuna Sympo
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K. Awebro. Stockholm 1989. (7. Zachrisson 1993: 
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lämningars behandl ing i samhällsplaneringen. 
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Topdius , A.-S., Damastduktyg och verksamheten vid 
Vadstena fabrik 1753-1843. (Nordiska Museets 
Handl ingar 104) Stockholm 1985. (7. Estham 
1988: 139-140.) 

Trigger, B. G., A history of archaeological thought. 
Cambridge 1989. (S. Welinder 1993: 38-39.) 

Troeng, J., Worldwide chronology of fifty-three pre
historic inventions. (Acta Archaeologica Lun
densia. Series in 8°. Nr. 21) Lund 1993. ( J . J Wy
mer 1995: 185-187.) 

Tsaarinajan aartett - 1000 vuotta venälaista kultaja 
hopeasepäntaidetta. Utst. kat. (Konstindustri-
museets publikationer 31) Helsingfors 1989. (G. 
Tegnér 1989: 252.) 
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mano-British occupations. (EAA 48) Dereham 
1990. (A. Lindahll993: 268-270.) 

Vid älven. Landskapet och människan. Red. S. An
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(H.-E. Liden 1994: 313-316.) 

Wikinger und Slawen. Zur Fruhgeschichte der Ost-
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Danmark. BAUDOU, E., 1988: 63. HERSCHEND, E, 1988: 

6. 
Frankrike. KAEIAS, L , 1991: 79. 
Tyskland. BERGSTRÖM, E., 1992: 272. 
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Allmänt - General 
ANDERSSON, KENT, 1990: 239. 
NOWAKOWSKI, W., 1994: 133. 
RAUSING, G., 1995: 229. 

E. Ä L D R E J Ä R N Å L D E R - EARLY I R O N A G E 

Ög. 
LAMM.J. P., 1994: 29. 

Landskap och orter - Topographical 
Go. 
Havor, Hablingbo. VON CARNAP-BORNHEIM, C , 1995: 65. 

Up. 
Dragby, Skuttunge. SCHÖNBECK, M., 1994: 107. 

Utlandet - Foreign countries 
Danmark. BERGSTRÖM, E., 1992: 272. GIERTZ, M., 1993: 

27. RAUSING, G., 1987: 126; 1992: 200. 
Norge. STRASSBURG, J., 1995: 77. 
Tyskland. BERGSTRÖM, E., 1992: 272. GENRICH, A., 

1986: 40. 

Allmänt — General 
ARRHENIUS, B., 1987: 110. 
J\RWILL-NORDBIADH, E., 1990: 255. 
AXBOE, M., 1995: 209. 
BERG, G., 1988: 39. 
BITNER-WRÖBLEWSKA, A„ 1991: 225. 
EDBERG, R , 1995: 147. 
FUGLESANG, S. HORN, 1989: 15. 
HAASUM, S., 1992: 269. 
HAUC;K, K., 1987: 161. 

KAZAKEVICIUS, V , 1992: 175. 
KRESTEN, P. & AMBROSIANI, B., 1992: 1. 
L A M M . J . P , 1991: 153. 
LARSSON, M. G., 1986: 98; 1992: 43. 
LÖNNROTH, L., 1994: 198. 
MÄGI-LÖUGAS, M., 1993: 211. 
RINGSTEDT, N., 1988: 167. 
SPERBER, E., 1988: 157. 

STEN, S. & VRETEMARK, M., 1988: 145. 
STEUER, H., 1987: 66. 
WALLER, J., 1986: 145. 
WAMERS, E., 1991: 110. 

Landskap och orter- Topographical 
Bo. 
Hög Edsten, Kville. CORSTEN, M., 1991: 183. 

Go. 
CARLSSON, D„ 1987: 6. 
KIDD, D. Se THUNMARK-NYLÉN, L., 1990: 153. 
OLSSON, 1., 1992:91. 
RUSING, G., 1995:50. 
THUNMARK-NYLÉN, L., 1986: 73; 1991: 15. 
Broa, Hälla. THUNMARK-NYLÉN, L , 1992: 225. 
Paviken, Västcrgarn. SPERBER, E., 1989: 129. 
Visby. WESTHOLM, G., 1993: 81. YRWING, H., 1992: 191; 

1994: 165. 

Gä. 
BURSTRÖM, M., 1990: 261; 1995: 171. 
ENGLUND, L.-E., 1994: 281. 

Ha. 
Hovgården, Söndrum. LAMM.J. P , 1993: 71. 
Slöinge. CALLMER, J. Se LUNDQVTST, L., 1994: 257. 
LUNDQVIST, L. m.fl., 1993: 65. 

Hr. 
Overhogdal k:a. GÖRANSSON, E.-M., 1995; 129. 

F. YNGRE J Ä R N Å L D E R - LATE I R O N AGE 

Jä-
HANSSON, A., 1994: 1. 

La. 
Arjeplog. BERC;MAN, I„ 1990: 273. 

Nä. 
Askersund. CORSTEN, M., 1989: 216. 

Sk. 
Everlöv, Lund. HÄRDH, B., 1988: 57. 
Trelleborg. JACOBSSON, B., 1990: 53. 

Sm. 
ANDRÉN, A., 1991:258. 
GREN, L., 1991:265. 
Nästa, Karda. BODIN, U., 1991: 204. 

Sö. 
LIEPE, L„ 1989: 1. 
Vålsta, Nykyrka. BURSTRÖM, M., 1994: 77. 

Up. 
LARSSON, M. G., 1988: 224. 
Björkö, Adelsö. AMBROSIANI, B., 1990: 1. ERICSON, 

P. G. P. m.fl., 1988: 81. HYENSTRAND, E., 1991: 169. 
OLAUSSON, L. H., 1990: 175. 

Hdgö , Ekerö. CALISSENDORF, K., 1991: 106. HERSCHEND, 
F„ 1995: 221. RAMQVIST, P. H., 1990: 57. 

Sigtuna. HERSCHEND, E, 1992: 19. 
Spånga. ROECK HANSEN, B., 1993: 251. 

Vg-
Timboholm, Skövde. GULLMAN.J., 1995: 213. 

UtUindel - Foreign countries 
CAPELLE, T , 1986: 158. 
Island. RAFNSSON, S., 1991: 29. 
Lettland. LAMM.J. P , 1991: 9. PETRENKO, V. P , 1991: 1. 
S 

"INKUNAS, P. &JAROC,KJS, R., 1995: 249. 
Litauen. LAMM.J. P , 1991: 246. 
Norge. CEDERLUND, C. O., 1986: 26. CHRISTENSEN, A. 

E., 1987: 132. 
Ryssland. AVDUSIN, D. A. & PUSKINA, T. A., 1988: 20. 
NOVIKOVA, G. L., 1992: 73. 
Turkiet. LARSSON, M. G., 1989: 12. 
Åland. BERTELL, E., 1988: 107. 
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G. SAKREGISTER TILL A-

Adam av Bremen - Adam Bremensis 
NYBERG, T , 1987: 115. 
STILLE, P„ 1988: 104. 

AmuUtl - Amuhl 
CORSTEN, M., 1991: 183. 

FUGLESANG, S. HORN, 1989: 15. 

Asbeslmagrad keramik - Asbestos-tempered ware 
ESPELUND, A., 1992: 259. 

BebyggeLsearkeologi - Territorial divisions 
Up. LARSSON, M. G., 1988: 224. ROECK HANSEN, B., 

1993:251. 
Åland. BERTELL, E., 1988: 107. 

Beowulf- Beowulf 
RAUSING, G., 1995: 50. 

Berlock - Berlok 
ANDERSSON, KENT., 1990: 239. 

F - SUBJECT INDEX A-F 

NORDENSTORM, L., 1994: 265. 
OLAUSSON, L. H., 1990: 175. 
ROSLUND, C , 1995: 139. 
RUNDKVIST, M., 1994: 83. 
STEN, S. & VRETEMARK, M., 1988: 145. 

Gubdgubbe - Gold foil figure 
CALLMER.J & LUNDQVIST, L., 1994: 257. 
LUNDQVIST, L. m.fl., 1993: 65. 

Halsring - Neck ring 
CORSTEN, M., 1989: 216. 

LAMM.J. P , 1991: 153; 1993: 71. 

NOVIKOVA, G. L , 1992: 73. 

Hamn - Harbour 
CARI-SSON, D., 1987: 6. 

Handel - Trade 
RINGSTEDT, N., 1988: 167; 1989: 135. 

STEUER, H., 1987: 66. 

Bildsten - Picture stone 
L A M M . J . P , 1991:9. 
PETRENKO, V. R, 1991: 1. 

Borg - Fort 
JACOBSSON, B., 1990: 53. 

KRESTEN, P. & AMBROSIANI, B., 1992: 1. 

LAMM,J. P , 1991: 246; 1994: 29. 

Boskapsskötsel - Cattle breeding 
ERICSON, P. G. P. m.fl., 1988: 81 . 

Brakteat - Bracteate 
ARRHENIUS, B., 1987: 110. 

AXBOE, M., 1995: 209. 

Bröd - Bread 
HJELMQVIST, H., 1990: 9. 

Dräktnål - Dress pin 
WALLER.J., 1986: 145. 

Falkjakt- Falconry 
STEN, S. 8C VRETEMARK, M., 1988: 145. 

Glasframställning - Glass production 
INGEMARK, D., 1995:241. 

Gravskick - Burial forms 
ANDERSSON, KENT & HJÄRTHNER-HOLDAR, E., 1988: 209. 

ANDRÉN, A., 1991: 258. 

ARWILL-NORDBLADH, E., 1990: 255. 
AVDUSIN, D. A. Se PUSKINA, T. A., 1988: 20. 

BODIN, U., 1991: 204. 

BURSTRÖM, M., 1990: 261; 1994: 77. 

VON CARNAP-BORNHEIM, C , 1995: 65. 

GREN, L , 1991:265. 
HANSSON, A., 1994: 1. 

HEDENGRAN, I., 1990: 229. 

HERSCHEND, E, 1988: 6. 

IREGREN, E. & JAANUSSON, H., 1987: 61. 

Hantverk - Crafts 
ANDERSSON, KENT., 1990: 239. 

LUNDQVIST, L. m.fl., 1993: 65. 
OLAUSSON, D., 1993: 1. 

RAMQVIST, P. H., 1990: 57. 

WAMERS, E., 1991:110. 

Husgrund - House foundation 
AMBROSIANI, B., 1989: 161. 

J\NDERSSON, KENT 8C HJÄRTHNER-HOLDAR, E., 1988: 209. 

CALLMER.J. & LUNDQVIST, L , 1994: 257. 

HERSCHEND, E, 1995:221. 
OLSSON, I., 1992: 91 . 

Hälbkista - Slone slab cist 
ANDERSSON, KENT Se HJÄRTHNER-HOLDAR, E., 1988: 209. 

Hällristning - Rock carving 
HEDENGRAN, I., 1990: 229. 

KAEIAS, L , 1990: 199; 1991: 79; 1993: 243. 

SÄVE-SÖDERBERGH, T , 1995: 165. 

Hästutrustning - Horse equipment 
THUNMARK-NYLÉN, L., 1992: 225. 

Hängsmycke - Pendant 
LAMM.J. P , 1993: 71. 

Ikonografi - Iconography 
ARRHENIUS, B., 1987: 110. 
GÖRANSSON, E.-M., 1995: 129. 
HAUCK, K., 1987: 161. 
LIEPE, L., 1989: 1. 

Indoeuropeiska språkfamiljen 
language group 
ELLEGÄRD, A , 1990: 128. 

HELLSTRÖM, P., 1990: 124. 

The Indo-European 

Ingvar den Vittfarne - Ingvar lhe Far-travelkd 
GUSTAVSON, H. m.fl. 1992: 156. 

LARSSON, M. G., 1986: 98; 1992: 43. 
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Ismannen - The Iceman 
SJOVOLD, T , 1992: 109; 1995: 1. 

Jakt - Hunting 
ERICSON, P. G. P , 1994:251. 
HANSSON, A., 1994: 1. 
LARSSON, M., 1994: 237. 

Jordbruk - Agriculture 
GÖRANSSON, H., 1989: 43; 1994: 168. 

HJELMQVIST, H., 1990: 9. 

KRISTIANSEN, K., 1993: 247. 

MALMER, M. P , 1988: 89; 1990: 99. 

RAUSING, G., 1991:255. 

Järnframställning - Tron production 
BURSTRÖM, M., 1990: 261; 1995: 171. 

ENGLUND, L.-E., 1994: 281. 
ESPELUND, A., 1992: 259. 

Keramik - Pottery 
TIMOFEEV, V. m.fl., 1995: 19. 

Klocka - Bell 
NOWAKOWSKI, W., 1994: 133. 

Klädedräkt - Dress 
SJOVOLD, T , 1995: 1. 

Kosthåll - Diet 
ERICSON, P G. P m.fl., 1988: 81 . 
HJELMQVIST, H., 1990: 9. 

LIDEN, K. & NEISON, E. D., 1994: 13. 

RAUSING, G., 1992: 127. 

Ŝ cLEBAKKE, I. & WELINDER, S., 1988: 1. 

Kulturlandskap - Historical bzndscape 
BERGMAN, I., 1990: 273. 
GUSTAVSON, H. m.fl., 1986: 14. 

I.edung - Ledung 
LARSSON, M. G., 1986: 98. 

Marinarkeohgi - Maritime archaeology 
CARLSSON, D., 1987: 6. 
CEDERLUND, C. O., 1986: 26. 
CHRISTENSEN, A. E., 1987: 132. 
EDBERG, R„ 1995: 147. 
HAASUM, S., 1992: 269. 
WESTERDAHL, C , 1994: 91 . 

Metrologi - Metrology 
GULLMAN.J., 1995: 213. 
HERSCHEND, E, 1992: 19. 
SPERBER, E., 1988: 157; 1989: 129. 
STEUER, H., 1987: 66. 

Mumie - Mummy 
SJOVOLD, T , 1992: 109; 1995: 1. 

Människooffer - Human sacrifice 
NORDENSTORM, L., 1994: 265. 
OLAUSSON, L. H., 1990: 175. 
Neanderlhal-människan - Neanderthal Man 
LARSSON, L , 1993: 89. 
TROENG.J. , 1990: 219. 

Nyckel - Key 
ARWILL-NORDBIADH, E., 1990: 255. 

Ornamentik - Ornament 
BITNER-WRÖBLEWSKA, A., 1991: 225. 

KAZAKEVICIUS, V, 1992: 175. 

MÄGI-LÖUGAS, M., 1993: 211. 

THUNMARK-NYLÉN, L., 1992: 225. 

Osteologi - Osteohgy 
Se: III. U. 

Pincett - Tweezers 
IREGREN, E. &JAANUSSON, H., 1987: 61. 

Romersk militärtjänst - Roman military service 
RAUSING, G., 1987: 126; 1992: 200; 1995: 229. 

Samer - Saami/Laplanders 
BÄÄRNHIELM, G. Se ZACHRISSON, I., 1994: 161. 

BERGMAN, I., 1990: 273. 

RYDVING, H. & KRISTOFFERSSON, R., 1993: 195. 

Sigurd Fafnesbane - Sigurd the Dragonsbryer 
LIEPE, L., 1989: 1. 

Skeppssättning - Slone ship 
ROSLUND, C , 1995: 139. 

Skifferspets - Slate point 
SN^DAL, T H . m.fl. 1988: 243. 

Skrapa - Scraper 
LARSSON, M„ 1994: 237. 

Skärvstenshög - Burnt stone mound 
ANDERSSON, KENT & HJÄRTHNER-HOLDAR, E., 1988: 209. 

RUNDKVIST, M., 1994: 83. 

Slaveri - Slavery 
NORDENSTORM, L., 1994: 265. 

OLAUSSON, L.H., 1990: 175. 

Spjut - Spear 
MÄGI-LÖUGAS, M., 1993: 211. 

Spänne - Brooch 
BITNER-WRÖBLEWSKA, A., 1991: 225. 

CAPELLE, T , 1986: 158. 

VON CARNAP-BORNHEIM, C , 1995: 65. 

LAMM.J. P , 1989:201. 
THUNMARK-NYLÉN, L., 1986: 73; 1991: 15. 

ZACHRISSON, I. m.fl. 1989: 207. 

Svärd - Sword 
KAZAKEVICIUS, V, 1992: 175. 

Tatuering - Tattoo 
SJOVOLD, T , 1995: 1. 

Textil - TextiU 
GÖRANSSON, E.-M., 1995: 129. 

Torshammarring - Thors hammer ring 
NOVIKOVA, G.L., 1992: 73. 
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Viktlod - Weight 
SPERBER, E., 1988: 157; 1989: 129. 

STEUER, H., 1987: 66. 

Våg - Balance 
SPERBER, E., 1988: 157. 

Yxa - Axe 
BENGTSSON, L., 1993: 137. 
HERNEK, R., 1988:216. 
SN^DAL, T H . m.fl. 1988: 247. 

II. Medeltid och nyare tid - The Middle Ages and Låter Times 

H . P R O F A N A BYGGNADER - S E C U L A R B U I L D I N G S 

Orter - Topographical 
Visby. Rådhuset. WASE, D., 1988: 58. YRWING, H., 1986: Stockholm. Wrangelska palatset. BILLIG, T , 1988: 43. 

224; 1989: 39. 

I. A R K E O L O G I - A R C H A E O L O G Y 

Allmänt - General 
J\NDERSSON, H., 1994: 193. 
AUGUSTSSON, J.-E., 1992: 35. 
NEILL, T. & LUNDBERG, S., 1994: 145. 
PERSSON, O., 1993: 77. 

Medieval Medeltidsarkeologi, landskap och orter 
archaeology, topographical 
Go. 
Bulverket, Tingstäde. RAUSING, G., 1990: 122. RÖNNBY, 

J., 1990: 187. 
Visby. WESTHOLM, G., 1993: 81. YRWING, H., 1992: 191; 

1994: 165. 

La. 
RYDVING, H. 8C KRISTOFFERSSON, R., 1993: 195. 

Sk. 
Lund. ROSLUND, M., 1990: 283. 

Sö. 
Torshälla. LIDEN, H. A., 1990: 95. 
Vårfruberga. LIDEN, H. A., 1992: 33. 

Up. 
Vallentuna. THYLÉN, J., 1989: 245. 

Vs. 
Lapphyttan. BULUKIN, E. B., 1991: 205. ESPELUND, A., 

1993: 253. 

Ög-
Ulvåsa, Ekebyborna. VON ESSEN, A., 1994: 111. LOVÉIN, 

C , 1995: 49. 

Marinarkeologi - Maritime archaeology 
CEDERLUND, C. O., 1986: 26. 

CHRISTENSEN, A. E., 1987: 132. 

K. KYRKLIGA BYGGNADER - ECCLESIASTICAL B U I L D I N G S 

Allmänt - General 
HAUGLID, R., 1989:51. 
JOHANSSON, J., 1989:230. 
MALMSTRÖM, K., 1994: 39. 
SJÖSTRÖM, I., 1991:21. 
TEGNÉR, G., 1987: 226. 

Landskap och orter - Topographical 
Go. 
REDELIUS, G., 1987: 32. 

WASE, D., 1995: 83. 

Visby (Maria). YRWING, H., 1991: 32. 

Sö. 
Bettna. KARISSON, L., 1989: 149. 

Vg. 
Lurö. SIGSJÖ, R., 1990: 55. 

ög. 
Hov. LOVEN, C , 1990:81. 
Linköping. BLOMGREN, S., 1991: 99. 
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L. B I L D K O N S T : S K U L P T U R - F IGURATIVE ART: S C U L P T U R E 

Orter - Topographical 
Sö. 
Fogdö. BERGMAN, M., 1993: 75. 
Stockholm (Maria). NYSTRÖM, M„ 1989: 33. 

Up. 
BONNIER, A. C , 1988: 179. 
REUTERSVÄRD, Ö „ 1988: 177. 
Stockholm (N. begn-pl.). BEIJER, Å., 1989: 35. 

Og-
Hägerstad. WOLSKA-WIERUSZ, J., 1993: 9; 1993: 239. 
Linköping. LJUNGSTEDT, S., 1995: 157. 

Vg. 
Gudhem. SVANBERG.J., 1986: 162. 
Kestad. BERGH, B., 1990: 193. HERNFJÄLL, V, 1989: 143. 

M. B I L D K O N S T : MALERI - FIGURATFv/E ART: P A I N T I N G 

Allmänt - General 
NILSÉN, A., 1987:213. 

Kyrkomålning, orter - Church painting, topographical 
Up. 
Länna. KRETZENBACHER, L., 1987: 19. 

N. SAKREGISTER T I L L H - M - SUBJECT I N D E X H - M 

Altarskåp - Altarpiece 
ENGELLAU-GULLANDER, C , 1987: 93. 
NYSTRÖM, M., 1989: 33. 

Amulett - Amukt 
FUGLESANG, S. HORN., 1989: 15. 

Bogårdsmur - Churchyard wall 
JOHANSSON,J., 1989:230. 

Borg - Fort 
VON ESSEN, A., 1994: 111. 
LIDEN, H. A., 1990: 95; 1992: 33. 
LOVEN, C , 1995: 49. 
RAUSING, G., 1990: 122. 
RÖNNBY, J., 1990: 187. 

Dopfunt - Baptismal font 
BONNIER, A. C , 1988: 179. 
REUTERSVÄRD, O., 1988: 177. 

Glasframställning - Glass production 
INGEMARK, D., 1995:241. 

Gravmonument - Sepulchral art 
BEIJER, Å., 1989:35. 
BLOMGREN, S., 1991:99. 
LJUNGSTEDT, S., 1995: 157. 
NEILL, T. Se LUNDBERG, S., 1994: 145. 
STOLT, B., 1989: 28. 
SVANBERG.J., 1986: 162. 

Handel - Trade 
RAUSING, G., 1990: 122. 

Hansan - The Hanseatic League 
YRWING, H., 1989: 150. 

Husbyggnation - House buMing 
AUGUSTSSON,J.-E., 1992: 35. 

Ikonografi - Iconography 
ENGELLAU-GULLANDER, C , 1987: 93. 
KRETZENBACHER, L., 1987: 19. 
NILSÉN, A., 1987:213. 
WOLSKA-WIERUSZ, J., 1993: 9; 1993: 239. 

Järnframställning - Iron production 
BULUKIN, E. B., 1991:205. 
ESPELUND, A., 1993: 253. 

Kapital - Capital 
REDELIUS, G., 1987: 32. 

Karvsticka - Tally 
GRANDELL, A., 1986: 121. 

Klocka - Bell 
KARLSSON, L , 1989: 149. 

Kloster - Monastery 
NYBERG, T , 1992: 255. 
SIGSJÖ, R , 1990: 55. 

Kyrkogård - Churchyard 
JOHANSSON, J., 1989: 230. 
ROSLUND, M., 1990: 283. 

Marinarkeologi - Maritime archaeology 
CEDERLUND, C. O., 1991: 17; 1991: 249. 
RÖNNBY, J., 1990: 187. 
WESTERDAHL, C , 1994: 91. 
YRWING, H., 1989: 150. 

Milstolpe - Mile-stone 
NORDIN, S., 1991: 11. 

Musik - Music 
TEGNÉR, G., 1988: 184; 1989: 38. 
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Orgel - Organ 
TEGNÉR, G., 1989: 38. 

Osteologi - Osteohgy 
Se: III. U. 

Portal - Portal 
LOVEN, C , 1990: 81 . 

REDELIUS, G., 1987: 32. 

Rådhus - Town hall 
WASE, D., 1988: 58. 

YRWING, H., 1986: 224; 1989: 39. 

Samer - Saami/Laplanders 
BERGMAN, I., 1990: 273. 

BÄÄRNHIELM, G. & ZAC:HRISSON, I., 1994: 161. 

RYDVING, H. Se KRISTOFFERSSON, R., 1993: 195. 

Sigillstamp - Seat matrix 
NEVÉUS, C , 1991:21. 

Sköki - Shield 
KRETZENBACHER, L., 1987: 19. 

Stavkyrka - Stave church 
HAUGLID, R., 1989:51. 

Tingsplats - Thing site 
THYLÉN.J., 1989: 245. 

III. Övriga grupper - Other Groups 

O. RUNOLOGI - RUNIC INSCRIPTIONS AND MONUMENTS 

Allmänt - General 
GIERTZ, M., 1993: 27. 

GUSTAVSON, H„ 1994: 279. 

LUNDBERG, B. A., 1988:98. 
RAUSING, G., 1992: 200. 

Förhistoriska - Prehistoric 
Bl. 
Gammalstorp. SANTESSON, L., 1989: 221. 

Da. 
By. KÄLLSTRÖM, M., 1993: 173. 

Go. 
Hablingbo k:a. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 23. 
Klinte. SN^DAL, T H . , 1986: 80. 
Visby. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 26. 

Gä. 
Hille. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 29. 
Ockelbo. SN^DAL, T H . m.fl. 1993: 223. 

Jä-
Frostviken. SN^DAI., T H . m.fl. 1988: 243. 

La. 
Asele. SN^DAL, T H . m.fl. 1988: 245. 

Sk. 
Fjelie k:a. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 29. 
Lackalänga. SN^DAL, T H . m.fl. 1988: 239. 
Lund. SN^DAL, T H . m.fl. 1988: 234; 1993: 226. 

Sö. 
Eskilstuna. SNAEDAL, T H . m.fl. 1993: 228. 
Härad. LIEPE, L., 1989: 1. 
Jäder. LIEPE, L., 1989: 1. 
Kjula. STRID, J. P Se ÅHLÉN, M., 1986: 217. 

Nykyrka. BURSTRÖM, M., 1994: 77. 

Sorunda. STRID, J. P Se ÅHLÉN, M., 1988: 34. 

Stenkvista. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 30; 1992: 153. 
Vadsbro. SNAEDAL, T H . m.fl. 1993: 229. 
Västerljung. STRID, J. P. Se ÅHLÉN, M., 1986: 219. 

Östertälje. STRID, J. P 8c ÅHLÉN, M., 1986: 220. 

Överenhörna. STRID, J. P & ÅHLÉN, M., 1988: 34. 

Up. 
Adelsö. SNAEDAL, T H . m.fl. 1993: 230. 
Ekerö k:a. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 32. 
Ekerö. STRID, J. P & ÅHLÉN, M., 1986: 220. 
Enköping (S:t Ilian). STILLE, P , 1995: 45. 
Frösunda k:a. SN«DAI., T H . m.fl. 1993: 230. 
Funbo. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 32. 
Hammarby k:a. SN^DAL, T H . m.fl. 1993: 232. 
Husby-Ärlinghundra k:a. GUSTAVSON, H. m.fl. 1992: 

155; 1992: 156. 
Husby-Ärlinghundra. GUSTAVSON, H. m.fl. 1992: 156. 
Kungs-Husby. WESKAMP, V , 1987: 1. 
Lidingö. GUSTAVSON, H., 1986: 84. 
Norrsunda k:a. GUSTAVSON, H., 1986: 87. 
Norrsunda. SNJEDAL, T H . m.fl. 1988: 240. 
Sigtuna. GUSTAVSON, H. m.fl. 1990: 42; 1992: 158. 
Skepptuna. SN/EDAL, T H . m.fl. 1993: 234. 
Skuttunge. SCHÖNBECK, M., 1994: 107. SN/EDAL, T H . 

m.fl. 1993: 234. STRID, J. P & ÅHLÉN, M., 1986: 221. 
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