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Recensioner 

Ulf Ragnesten, Bruk av järn i västsvensk förhisto
ria. Gotarc Serie C. Arkeologiska skrifter. No 
14. Department of Archaeology Göteborg Uni
versity 1996. 122 s., 23 fig. ISBN 91-85952-46-X. 
ISSN 0282-9479. 

Ulf Ragnestens Bruk av järn i västsvensk förhisto
ria är en licentiatuppsats där följande problem 
diskuteras; 

1. Hur samhällsförändringar inverkar på 
bruket av j ä rn över tid och orsaken till den 
kvantitativa ökningen av järn som är tydlig över 
tid liksom omvänt vilken effekt bruket av järn 
får på samhället. 

2. Förändringar i järnets sociala tillgänglig
het, vilken betydelse det får för dåtidens män
niskor, hur det används och hur bruket av järn 
förändras. 

Med »Västsverige» menar författaren två 
län, Göteborgs och Bohus och Älvsborgs. Det 
material som stått honom till buds från des.sa 
båda län är litet och kommer till 80 procent 
från gravar. 

Vad gäller samhällsförändringar under järn
åldern refererar författaren andra forskares 
tankegångar och ansluter sig till Agne Furing
sten (Samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv 
- ett exempel från södra Västergötland 1500 f.Kr. -
1000e.Kr., 1985). Furingsten har tyckt sig finna 
ganska stora förändringar i järnålderssanihäl-
let, dels vid tiden för Kristi födelse, då jord
bruket verkar expandera, befolkningen öka 
och en social stratifiering kan märkas, dels ca 
700 e.Kr. Då intensifieras jordbruket och man 
får behov av förbättrade och utökade kommu
nikationer. 

Ragnesten finner i sitt material en blygsam 
användning av järn, främst för tillverkning av 
nålar, spännen och knivar, fram till ca 100 f.Kr. 
då formförrådet utökas, framför allt med skå
ror, vapen och pilspetsar. Ca 700 e.Kr. sker en 
kvantitativ ökning av järnföremålen. De an
vänds nu i många olika verksamheter: järn

framställning och smide, födoproduktion och 
hushåll, konstruktioner, hantverk, kommuni
kation och transport, beväpning och i person
liga tillbehör. Speciellt intressant är förekoms
ten av jä rn i hästutrustning: betsdbeslag, stig
byglar, broddar. Det senare stämmer då väl 
med Furingstens tanke om ökat kommunika
tionsbehov. 

I uppsatsen tar Ragnesten upp problemen 
med bevaringsförhållandena för jä rn och den 
ofullständiga inventeringen avjärnmalmsföre
komster och järnframställningsplatser i det be
handlade området . Han redogör också för 
forskningen kring forntida järn i Sverige och 
närliggande områden på kontinenten. 

En intressant ny ansats i uppsatsen är för
fattarens diskussion kring bruket av material: 
till estetiska former, till energi och till praktiskt 
bruk samt en jämförelse av bruksprofiler och 
bruksegenskaper hos flinta, brons och järn. 
Författarens tes är att flinta och järn var lättill
gängliga medan brons, som måste importeras, 
var svåråtkomligt Även om brons enligt hans 
undersökning i många fall vore det bästa 
materialet för redskap blir det inte så. Brons 
kommer huvudsakligen att användas till ut
smyckningar av olika slag. Det är alltså flinta 
som redskapsmaterial som slås ut av jä rn . Järn
hanter ing fordrar emellertid en mer omfat
tande teknisk kunskap än de båda andra mate
rialen. Likaså har det sannolikt blivit nödvän
digt med specialisering och kapitalinvestering. 
Järnföremål blir så småningom var mans egen
dom. Att så äger rum försöker författaren visa 
genom att jämföra förekomsten av guldföremål 
och järnföremål under tiden före 700 med sil
verföremål och järnföremål under tiden efter 
700. Guld- och järnföremål finns i samma om
råden, vilket antas visa att järn till en början var 
förbehållet de välsituerade, så som bronsen va
rit under bronsåldern. Silver- och järnföremål 
finns däremot i olika delar av området vilket 
skulle tyda på att även gemene man fått tillgång 
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till järn. Silverföremålen kommer från skatt-
fynd medan guld- och järnföremål i huvudsak 
kommer från gravar. Skattfynden torde enligt 
min mening snarare visa på var oroligheter och 
strider ägt rum än på de platser där man varit 
mest välsituerad. Att det ökade formförrådet 
och den ökande mängden järnföremål tyder 
på ett allmännare bruk avjärn torde dock vara 
riktigt. 

Den ökande användningen avjärn, orsakad 
av en utökning av jordbruket eller nödvändig
gjord av jordbrukets expansion, specialisering, 
möjligheten till kapitaluppbyggande, är det 
som orsakar förändringen i samhäl le t Det 
gamla bronsålderssamhället, som byggde på en 
aristokrati som importerade brons och distri
buerade föremålen, försvann och ersattes av ett 
samhälle där redskap och vapen tillverkades av 
inhemsk råvara och blev tillgängliga för många 
människor. 

En uppsats av detta slag måste med nödvän
dighet begränsas. I fyndmaterialet saknas ben, 
ett material som det vore intressant att få jäm
fört med de andra tre. Tidsgränsen mot me
deltiden gör att författaren inte följt utveckling 
och förändring längre fram i tiden. Man skulle 
önska sig en diskussion om vapnens roll i en 
tid som står nära den tid då de nordiska sta
terna bildas och där undersökningsområdet 
dras in i striderna mellan danskar, svenskar och 
norrmän. 

Begränsningarna till trots är det intressant 
att se hur ett litet material från ett geografiskt 
begränsat område kan användas för att kom
plettera den bild av samhällsutvecklingen un
der j ä rnå ldern som andra forskare har fått 
fram. Ragnestens uppsats utgör ett värdefullt 
bidrag till forskningen kring järnets roll i forn
tiden och förtjänar att uppmärksammas av and
ra forskare inom området. 

Ingegerd Särlvik 
Stora Cårda 42, 412 70 Cöteborg 

Jutta Waller, Dräktnålar och dräktskick i östra Mä
lardalen. Kontinuitet och förändring under folk
vandringstid och vendeltid. Aun 23. Uppsala 
1996. 221 s., 84 fig. och 32 planscher. ISBN 91-
506-1180-1. 

Jutta Wallers doktorsavhandling om dräktnålar 
och dräktskick i Mälardalen under folkvand
ringstid och vendeltid tar sin utgångspunkt i 
material från H d g ö vilket är glädjande. Kan
ske kan detta hjälpa till att stimulera intresset 
för H d g ö och förhoppningsvis kan det inne
bära en nytändning för forskningen kring ön 
och dess bosättning och verkstäder. Inte minst 
viktigt är detta i ljuset av de undersökningar 
som skett i södra Skandinavien under de se
naste 10-15 åren, vilka kanske kan omvandla 
H d g ö från den gåtfulla till den äntligen för
stådda ön. Från dansk sida har det från flera 
håll pekats på de slående likheter som finns 
mellan H d g ö och Gudme och det är dags att 
även svensk järnåldersarkeologi tar fasta på 
detta. Kanske kan vi äntligen få en mer nyan
serad bild av bosättningen och produktionen 
på H d g ö , och kanske det till och med blir möj
ligt att förstå produkt ionens omfattning, av
sättning och sociala aspekter. I den här aktu
ella avhandlingen diskuteras tyvärr inte sådana 
frågor, vilket är att beklaga, eftersom det möj
ligen hade kunnat leda fram till mer nyanse
rade tolkningar än de som nu presenteras. 

Sammanställandet av materialpublikationer 
är ett mycket slitsamt arbete, men samtidigt är 
det mycket tacksamt eftersom man kan göra 
det i förvissning om, att materialet alltid kom
mer att användas av framtida forskare. Idéer 
och tolkningar blir lätt föråldrade och kan kän
nas passé men materialet finns kvar, och den 
som så behagar kan återvända till det och tolka 
det i nya riktningar. Materialpublikationer har 
därför alltid sitt givna värde. Detta gäller i hög 
grad den här aktuella avhandlingen, den första 
fullständiga analysen av en enskild föremålstyp 
från H d g ö ! 
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Jutta Wallers intresse för de folkvandringstida 
och vendeltida nålarna är gammal t Redan i 
början av 1970-talet publicerade hon en analys 
av nålgjutförmsmaterialet från H d g ö och den 
nu föreliggande publikationen kan ses som en 
naturlig fortsättning på de analyser som då ut
fördes. Avhandlingen innebär emellertid en in
tresseförskjutning i och med att där sker en fo-
kusering på de kronologiska frågorna, vilka 
inte behandlades tidigare. Det sägs även, att det 
primära syftet med arbetet är att fastställa de 
kronologiska sidorna av materialet. 

Boken är uppdelad i fem avsnitt, logiskt 
strukturerade enligt mitt tycke, så att läsaren 
gradvis närmar sig ämnet. Nålen själv som fe
nomen behandlas inledningsvis, därefter be
rörs framställningen, dess kronologiska inpass-
ning och slutligen sätts det enskilda föremålet 
in i en större kulturhistorisk kontext, där såväl 
dräktskicket som vidare kulturhistoriska aspek
ter berörs. 

I inledningen behandlas frågor kring dräkt
nålarna i ett historiskt perspektiv och det slås 
fasi, att dräktnålar är förbundna med kläder 
tillverkade av textilier. I kulturer där skinnklä
der dominerat har knappar istället varit van
liga. Redan i de tidiga metallkulturerna i Me-
delhavsområdet förekommer metalldräktnålar 
och under bronsålder är metallnålar vanliga så
väl i Mellan- som Nordeuropa. Parallellt med 
metallnålarna har nålar av organiskt material 
använts, bland annat av trä. För detta finns be
lägg från både bronsålder och järnålder. Me-
tallnålar förekommer med växlande intensitet 
under hela järnåldern. Under folkvandringstid 
och vendeltid är vulst- och polyedernålar de 
vanligaste typerna av metallnålar. Det är även 
dessa två typer som analyseras i avhandlingen. 

I inledningsavsnittet berörs även frågor av 
mer metodisk karaktär, och en strikt redovi
sande forskningshistorisk översikt ges över den 
forskning som skett kring den folkvandrings
tida kronologin under 1900-talet Översikten 
är inte helt uppdaterad och innehåller en del 
luckor, bland annat saknas arbeten av Ulla 
Lund Hansen och Lars Jörgensen, med stor re
levans i sammanhange t Ett speciellt avsnitt äg
nas därefter folkvandringstiden i Mälardalen. 
I detta avsnitt efterlyses en förnyad kronologisk 

analys med syfte att upprät ta en oberoende 
kronologi för Mälardalens folkvandringstid 
och vendeltid. Författaren anser att förelig
gande arbete kan ses som en del i ett sådan strä
van. 

Nästföljande kapitel ger inledningsvis en 
kort historik över Hdgö-undersökningarna 
med avseende på projektstruktur, publice
ringskanaler osv. Därefter beskrivs platsen som 
sådan, de fornlämningar som ingår samt bur 
fornlämningen är indelad i skilda husgrupper 
och gravfält. Det konstateras även, att fornläm
ningens totala utbredning än idag inte är känd 
och att de inbördes relationerna inte har varit 
möjliga att fastställa helt och hållet. Att döma 
av erhållna dateringar spänner de ca 40 hus
grunderna över en tid som motsvarar romersk 
järnålder fram till vikingatid. 

Gjutformsmaterialet från H d g ö domineras 
av fragment av gjutformar till reliefspännen 
med stil I-dekor. Därefter kommer, frekvens
mässigt, gjutformsfragment till agraffer. Utöver 
detta har en begränsad framställning av en
staka föremålstyper skett, t.ex. likarmade och 
ovala spännen, beslag och söljor. 1 gjutforms-
materialet för nålar, som utökats en del sedan 
analysen 1971, är fem skilda typer företrädda, 
varav två, polyeder- och vulstnålarna, domine
rar. Nålgjutformarna kännetecknas av att nål
spetsarna alltid är placerad mot ingötet Sam
manlagt är 381 säkra och 18 osäkra gjutformar 
kända. De är samtliga tvådelade och innehåller 
1-4 avtryck per form. Sammanlagt finns 573 av
tryck (+32 osäkra) varav 174 (+5?) härrör från 
nålhuvuden. I materialet är vulstnålen vanligast 
och författaren anser att inan skulle kunna be
teckna den som »Helgönålen» par préférence. 
Vid sidan av gjutforiiisfragmenten har även 41 
nålar av brons eller jä rn hittats på H d g ö . Även 
i detta material är vulstnålarna vanligast men 
mängdförhållandena är annorlunda än vad be
träffar gjutformsfraginenten. 

Gjutformarna är tillverkade av fast, förhål
landevis fint lergods som hållits samman av ett 
yttre hölje av betydligt porösare lera. Det se
nare skulle kunna knackas bort efter gjut
ningen så att formen kunde användas ännu en 
gång. Framställningen av gjutformar för långa 
föremål som nålar ställer speciella krav på till-
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verkaren. För att förhindra att formen krok-
nade under torkningen måste formen stödjas. 
Många fragment har även avtryck som visar, att 
detta skett med hjälp av träplattor. Formen får 
heller inte vara för tjock, eftersom risken då är 
stor att den spricker. Gjutning kunde förmod
ligen ske 2-3 gånger i samma form, men vad 
beträffar vulstnålarna är det sannolikt, att for
men bara kunnat användas en enda gång. För
fattaren diskuterar inte detta mer ingående, 
men som amatör på området frågar man sig 
varför man fortsatte att gjuta vulstnålar i delad 
form. Hade det inte varit bättre att tillverka 
dem i förlorad form? Arbetsinsatsen borde i 
alla fall ha blivit mindre. Och man kan gå vi
dare i denna tankegång och ställa frågan, om 
inte de delade formarna använts för att till
verka vaxförlagor. Detta är emellertid frågor 
som inte ställs i avhandlingen. Inte heller dis
kuteras det mer ingående varför bara vissa ty
per av nålar tycks ha producerats på H d g ö . 
Här finns annars en infallsvinkel som skulle 
möjliggöra diskussioner kring produktionens 
sociala ocb ideologiska innebörd. 

Gjutformar till nålar förekommer inom hus
grupperna 1, 2 och 3. Färdiga nålar har en nå
got vidare spridning och finns inom husgrup
perna 1 till och med 4. I husgrupp 1 och 4 är 
antalet fynd sparsamt medan det i husgrupp 2 
och 3 är större. De båda sistnämnda bar en, ur 
kronologisk synvinkel, lång bnikningstid att 
döma av såväl fyndmaterial som C ,4-datering. 
Husgrupp 2, där nålgjutformarna koncentre
rade sig till terrass VIII, tycks omfatta l ida 
Hclgö-tidcn, dvs. från romersk järnålder till vi
kingatid och för husgrupp 3, där nålgjutfor
marna koncentrerade sig till huvudsakligen två 
områden, tycks samma sak gälla. Framför allt 
inom husgrupp 3 ärgjutformsfragineiit mycket 
frekventa och inom begränsade ytor förekom
mer upp till 10 nålgjiitlörmsfragment per n r . 

Avhandlingen innehåller även ett försök att 
fastställa hur stor produktionen av nålar varit 
på H d g ö . Beräkningen kan ske på skilda sätt 
enligt författaren. Ett sätt är att basera den på 
antalet bevarade gjutformar med nålhuvuden. 
Ett annat utgår från antalet avtryck i ingöts-
fragmenten eller på antalet nålstjälkar. Till 
detta kan sedan läggas det faktiska antalet be

varade nålar inom respektive område. Tas allt 
detta i beaktande kan man fastställa att minst 
20 nålar producerats inom husgrupp 2. Inom 
grupp 3 är motsvarande siffra 160 nålar. Den 
produktion som skett inom husgrupp 2 mot
svarar husbehovet hos en gårdsbefolkning 
medan den inom husgrupp 3 är större. Trots 
att många källkritiska invändningar kan göras 
mot beräkningarna, bland annat saknas en me
todisk diskussion kring representativiteten, 
måste produkt ionsberäkningarna betraktas 
som viktiga. Vad som emellertid saknas, vilket 
måste anses som allvarligt, är en diskussion om 
hur skillnaderna skall tolkas. Författaren nöjer 
sig med att konstatera att de finns men blundar 
för vad de innebär. I mitt tycke finns här en 
möjlighet att diskutera i termer av social hie
rarki, stormansgård kontra vanlig gärd osv. Jag 
är även helt övertygad om, att en jämförelse i 
just det här fallet mellan H d g ö och Gudme (el
ler någon annan dansk järnåldersbebyggelse) 
skulle ha varit ytterst fruktsam. 

Författaren påpekar också att produktio
nens omfattning är svår att värdera innan nå
larnas närmare kronologiska inpassning skett. 
I det nästföljande avsnittet, benämnt »Östra 
Mälardalen», sker detta. Avsnittet är avhand
lingens mest omfångsrika d d och innehåller 
en mycket detaljerad kronologisk analys. 

Det finns en mängd skilda typer av nålar i 
Södermanland och Uppland under folkvand
ringstid och vendeltid. Avhandlingen koncen
treras emellertid kring polyeder- och vulstnå
lar i Södermanland och Uppland, dvs. i östra 
Mälardalen. Analysen baseras på gravfynd och 
samtliga gravar finns förtecknade i separat för
teckning och fyndkombinationerna redovisas i 
skala 1:1 i planschdelen. Någon närmare moti
vering varför just de två typerna valts ges inte 
och inte heller diskuteras det varför Uppland 
och Södermanland valts som undersöknings
område. Är det bara närheten lill H d g ö som 
varit avgörande? 

Sammanlagt omfattar analysen 199 nålar 
härrörande från 138 fyndkombinationer. Vulst-
nålarnas antal är 72 och polyedernålarna är 
107. Vanligtvis uppträder nålarna enstaka i gra
varna men en dubbel uppsättning förekommer 
också. Tre nålar i en och samma grav är dock 
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bara känt i 5 fall. Nålarna är vanligtvis av brons 
men exemplar av silver, jä rn och ben finns. Vad 
beträffar spridningen förekommer polyeder-
nålarna på Södertörn och norr om Stockholm 
medan vulstnålarna har en vidare spridning. 
Paralleller till de båda nåltyperna finns även 
utanför undersökningsområdet , såväl inom 
som utom Skandinavien. 

Nålarna indelas på stilistiska grunder i grup
per och varianter. Dock används inle samma be
teckningar som för gjutformsmaterialet vilket 
är att beklaga eftersom risken är stor att det 
kommer att ge upphov till förvirring i framti
den då man diskuterar nålar. Det hade natur
ligtvis varit bäst, om gjiitformsniaterialet in
ordnats i det typschema, som presenteras för 
de bevarade nålarna. Typologiseringen av ma
terialet sker i tre nivåer. Polyeder- respektive 
vulstnålar utgör huvudgrupperna eller huvud
typerna. De betecknas med romerska siffror, I 
och II. De indelas sedan i undergrupper base
rade på formdement och betecknade med ara
biska siffror. Undergrupperna indelas slutligen 
i varianter, betecknade med bokstäver. Variant-
indelningen utgår från formelementens ut
seende. Sammanlagt finns 12 varianter av vulst
nålarna (typ I) och 7 varianter av polyedernå-
larna (typ II). Vissa av varianterna omfattar 
bara en enstaka nål. 

Fyndkornbinationerna för respektive variant 
analyseras i sin helhet i den kronologiska ana
lysen, alltså även de föremålstyper som saknar 
egentlig kronologisk relevans. Undantaget ut
gör kammar och pärlor, vilka diskuteras sepa
rat. En källkritisk värdering sker av gravarna 
där de kategoriseras i två grupper, sakkunnigt 
och icke sakkunnigt undersökta. Dateringen av 
de enskilda gravarna görs dels genom hänvis
ning till äldre forskning, där fynden tidigare 
behandlats, dels genom paralleller i bland an
nat det gotländska materialet När det senare 
används som dateringsbas tillämpas Nermans 
kronologi från 1935. Enligt mitt förmenande 
präglas analysen av en allt för stor osjälvstän
dighet och hänvisningar till modern kronolo
gisk litteratur, exempelvis från Dan mark, sak
nas. Detta får ses som en stor brist och gör att 
analysen förlorar avsevärt i värde. 

Även dateringar på stilmässiga grunder görs. 

Då hänvisas bland annat till Hougens arbete 
från 1936, Åbergs arbeten från 1920-, 1930- och 
1950-talet samt till Holmqvists analyser av 
Helgömaterialet Författaren har valt att analy
sera varianterna så att säga splittrat, dvs. i ett 
avsnitt behandlas samtliga fibulor som påträf
fats med vulstnålar respektive polyedernålar, i 
det följande agraffer e t c , etc. Varje avsnitt följs 
av en kort sammanfattning. Analyserna är 
mycket omfångsrika vilket stundtals inverkar på 
överskådligheten, speciellt i de fall där exknr-
ser görs över enskildheter utan större relevans 
för sammanhange t 

Analysen av fyndkombinationerna med 
vulstnålar visar, att med ett undantag när till
hör samtliga folkvandringstid. En viss kronolo
gisk skiktning kan konstateras mellan variant 
1:1 a och I:2a där sistnämnda tycks ha en längre 
livslängd. 

Polyedernålarna av den enklaste typen (un
dergrupp II: 1) har en något yngre profil och 
de placeras i intervallet 450 till 650 e.Kr., med 
en tyngdpunkt i 500-talet De mer utvecklade 
polyedernålarna, de med platta och hål (II:2«) 
förekommer även under sen folkvandringstid 
och in i 700-talet, medan variant 11:26och II:2c 
huvudsakligen tycks tillhöra vendeltid. Varian
terna II:2rfoch c tillhör uteslutande vendeltid. 
Polyedernålarna med ögla, slutligen, tillhör så
väl sen folkvandringstid som vendeltid. 

I separata avsnitt behandlas pärl- och kam-
materialet från nålkoinbinationerna. Härvid 
knyts materialet samman med den analys som 
Bo Petré utfört med utgångspunkt från Lunda-
gravfältet och de här aktuella gravarna inord
nas i de päiiborisonter som Petré uppställt. En
ligt denna styrks en folkvandringstida datering 
av vulstnålar 1:1 och 1:2. Polyedernålarna av 
den enkla typen (11:1) tillhör enligt pärlmate
rialet sen folkvandringstid och tidig vendeltid. 
Polyedernålar med platta (11:2) finns, med ett 
undantag, tillsammans med pärhippsättningar 
som är karaktäristiska för venddt iden medan 
de ögleförsedda nålarna är äldre, från folk
vandringstid. 

Dateringarna styrks ytterligare av analysen 
av kamelementen. Vulstnålarna av typ 1:1 upp
träder huvudsakligen med folkvandringstida 
kamtyper medan 1:2 kan förekomma ined 
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yngre typer. Vulstnålar med välvt huvud slutli
gen, 1:3, förekommer med främst folkvand
ringstida kammar. 

Polyedernålarna 11:1 och 11:3 tillhör över
gången mellan folkvandringstid och vendeltid 
medan 11:2 tillhör folkvandringstid och ven
deltid (varianterna 26 och c uteslutande ven
deltid). 

Författaren har, för att ytterligare förtydliga 
de kronologiska förhållandena, valt att även 
studera gravkonstruktionerna, såväl med avse
ende på det yttre utförandet som på det inre 
gravskicket I analysen ses skillnader mellan de 
olika varianterna som är av kronologisk a r t 
Dessa antyder att g rupp 1:1 samlar sig till yngre 
folkvandringstid medan grupp 1:2 tillhör hela 
folkvandringstid och vendeltid. Motsvarande 
analys för polyedernålarna visar, att enkla nålar 
av typ 11:1 förekommer under folkvandringstid 
men är vanligare under vendeltid, polyedernå
lar med triangulär platta (II:2a) och med ögla 
(11:3) tillhör yngre folkvandringstid men hu
vudsakligen vendeltid och \\:2b-e tillhör bara 
vendeltid. Man kan emellertid fråga sig, hur 
meningsfull en analys av det ytue och inre grav
skicket är i ett kronologiskt perspektiv där syf
tet är att skapa en finkronologi. Personligen 
tycker jag, att detta avsnitt istället skulle ha haft 
en social inriktning, där nålarnas ideologiska 
och sociala funktion diskuterats. 

Efter att sökt bestämma nålarnas relativa da
tering utifrån fyndkombinationerna och grav-
konstmktionerna vill författaren även fastlägga 
de absoluta dateringarna. Det bör emellertid 
sägas, att hon i det kronologiska avsnittet an
vänder sig av såväl relativa som absoluta date
ringar. Vid den avslutande analysen för att fast
ställa den absoluta kronologin använder hon 
sig av C14-dateringan På en generell nivå visar 
C14-proverna en likartad bild som t.ex. fynd-
konibinationsdaterit igarna givit vid handen , 
dvs. att vulstnålarna är äldre än polyedernå
larna. Författaren vill även leda i bevis med 
hjälp av C1 '-dateringarna att vulstnålarna skulle 
förekomma under yngre romersk järnålder , 
möjligen redan så tidigt som under 200-talet 
Detta har emellertid bara kunnat verifieras ge
nom C'4-dateringar och inte genom traditio
nell arkeologisk kontext 

I avsnittet »Funktion - dräktskick» diskute
ras hur nålarna använts och hur nålkombina-
tionerna kan användas för att rekonstruera den 
folkvandringstida och vendeltida dräkten. Uti
från osteologiska bestämningar diskuteras vi
dare nålarnas könsanknytning vilket naturligt
vis har betydelse i sammanhanget när man be
handlar dräkten. Det visar sig att en majoritet, 
men inte alla, av gravarna tillhör individer som 
på osteologisk väg kan bestämmas som kvinnor. 
Könsaspekten diskuteras vidare utifrån grav-
konstruktionen och fyndkombinationen. Det 
sistnämnda sker emellertid inte fullt systema
tiskt och en enhetlig linje följs inte vad beträf
far vilka föremål som anses könsmarkerande. 
Inte heller värderas det osteologiska materia
let på ett källkritiskt sätt. 

Även kopplingen till skilda åldersgrupper 
berörs. Det visar sig, att det finns vissa ålders-
mässiga skillnader - enkla nålar tycks exem
pelvis ha ett samband med yngre individer. 
Denna intressanta aspekt diskuteras emellertid 
inte vidare. 

Vad funktionen anbelangar anser författa
ren att nålarna används för att fästa samman 
dräkten. De kan dessutom ha utgjort fäste för 
halsband och i undantagsfall fäst en schal eller 
ett dok, möjligen också fungerat som ett enkelt 
redskap. Huruvida vissa nålar skulle kunna ses 
som »svepningsnålar» för en svepning, en tolk
ning som Bernhard Beckmann presenterat re
dan 1966, tas inte upp utan det är uppenbart , 
att författarens uppfattning är, att gravgodset 
representerar dräkten och inget a n n a t Det re
dovisas även i detalj hur nålarna uppträder till
sammans med andra dräktdetaljer såsom fibu
lor, bälteringar och agraffknappar. Hur det 
funktionella sambandet tett sig kan emellertid 
inte med bestämdhet fastställas eftersom gra
varna är brandgravar. Därför görs en kortfat
tad utblick till Norge och andra områden i Sve
rige, varifrån skelettgravar är kända med likar
tade föremålsuppsättningar. 

Hur klädedräkten tett sig i ett långtidsper
spektiv redovisas även utifrån de resultat som 
bland annat Charlotte Blindheim ocb Marga
reta Nockert framlagt. Däremot värderas inte 
detta utifrån nålarna. Dräkttillbehörens repre
sentativitet diskuteras även och en skillnad mel-
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lan äldre och yngre järnålder påpekas. De skill
nader som författaren har påvisat mellan vulst
nålar med platta (I:la) och polyedernålar med 
avseende på deras kombinationer, förklarar 
hon i termer av skillnader i dräkten. Vulstnå
larna har burits av vuxna kvinnor tillsammans 
med stil I-ornerade föremål; polyedernålarna 
har oftast burits samman med fibulor. Hur 
dräkterna kan ha tett sig återges i flera dräkt
rekonstruktioner. Författaren frågar sig om 
inte en av dräkterna, som ger ett lättsammare 
intryck, är ett sommarmode eller kanske »mot
svarar den en annan yrkesgrupp som kommit 
till Mälardalen» (s. 138), dvs. dräkten förstås i 
ett etniskt sammanhang. 

I avhandlingens slutkapitel, »Olika kultur
kretsar», diskuteras bland annat verkstads-
gruppering av materialet. Tonvikt läggs vid sti
listiska kriterier och försök görs att med en så
dan utgångspunkt gruppera delar av det 
analyserade materialet i verkstadsgrnpper. Rent 
metodiskt kan detta diskuteras och jag är inte 
helt övertygad om, att de resultat som presen
teras är riktiga. Det hade varit önskvärt att ett 
försökt gjorts att verifiera dem exempelvis ge
nom en punsidcntitetsanalys. Vidare förs en 
diskussion av vad som kallas »kulturkretsar» 
men som snarast motsvarar »materiella» eller 
»kronologiska» yttringar. Avslutningsvis görs 
några ganska spekulativa reflexioner kring 
eventuella kulturbrott mellan folkvandringstid 
och vendeltid, bland annat ined utgångspunkt 
från Helgömater ia le t Det hävdas, att bland an
nat det depåfynd som påträffats inom verk
stadsområdet med guldråämnen skulle kunna 
tyda på, att verkstaden plötsligt övergivits och 
att råvaran av den anledningen inte kommit till 
användning. I detta sammanhang förs den ju
lianska böldpesten in i diskussionen, som en 
möjlig förklaring till det som författaren upp
fattar som tecken på diskontinuitet Jag vill inte 
gå in närmare på denna tolkning, som jag för 
övrigt personligen inte anser helt övertygande, 
men skall kort säga, att även här finns parallel
ler med Gudme. Och i fallet Gudme har ingen 
ansett att gulddepåerna har ett samband ined 
pesten! 

Avhandlingen avslutas med en fråga som 
lämnas obesvarad (s. 144): »Var det en i järn

smide kunnig yrkesgrupp, som med nytt dräkt-
mode kom från det inre av Uppland-Bergsla
gen till Mälardalen?» Uppenbarligen anser för
fattaren själv att detta skulle kunna vara en av 
orsakerna till de förändringar som påvisas i av
handlingen. Frågan är bara en av många som 
ställs i avhandlingen. De flesta av dem lämnas 
som denna obesvarad och de kan förhopp
ningsvis fungera som utgångspunkt för en fort
satt diskussion. Jag är personligen övertygad 
om att många av de stundtals djärva tolkningar 
som presenteras kommer att verka stimule
rande vid framtida analyser och säkerligen ge 
upphov till en livlig debatt, inte minst kring 
Helgös roll. Och detta är en diskussion som 
man bara kan välkomna! 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi, S:t Eriks Torg 5, 

753 10 Uppsala 

Danske prästers indberetninger til Oldsagskommis-
sionen af 1807. Vest- og Sydjylland. Christian 
Adainsen & Vivi Jensen red. Worinianiini. Hoj
bjerg 1995. 346 sidor, 84 fig, därav 5 i färg. 
ISBN 87-89531-18-3. Pris: Dkr 285.-

Oldsagskoininissionen tillsattes 22.5.1807 för 
att liisa tre uppgifter: bevara monument , samla 
och ställa ut fornsaker (bl.a. grunden till den 
samling, som sedan 1892 bär namnet Natio
nalmuseet) samt utarbeta och publicera be
skrivningar inom dessa kategorier. Kommissio 
nen bestod av sex högt kvalificerade personer 
med mycket olika bakgrund. Litteraturprofes-
sorn Rasmus Nyerup blev dess sekreterare. En 
tryckt frågelista, klart och tydligt uppställd i tolv 
punkter och försedd med både runraden och 
exempel på medeltida skrift, utsändes till präs
terna via biskoparna. Frågorna omfattade allt 
tänkbart, från gravhögar lill lämningar från ka
tolska tiden, fornsakssainlingar och traditionen 

Inventeringen hade tre orsaker: de natio-
nalromantiska strömningarna, utan tvekan för
stärkta av de engelska anfallen på Köpenhamn 
1801 och 1807, samt lantbruksreformen och 
vägbyggena. När byarna utskiftades, »den ellers 
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så gavndige markfördelning», skövlades 
många hedningagravar och andra monument 
för att lämna material till de hägnadsinurar 
och vägar, som krävdes. Kulturlandskapet ge
nomgick därför en drastisk förvandling. 

Föreliggande volym är den första av fyra, var
till skall fogas en femte med register. Rappor
terna är ordnade amtsvis. Varje amt inleds med 
två kartor, dels en orienteringskarta över Dan
mark, som visar amtets belägenhet, dels en 
amtskarta med sockengränserna markerade. 
Siffror inom socknarna är sidhänvisningar, 
vilka tills vidare får ersätta det planerade orts-
registret Till de rapporter för områden, där 
ämbetsspråket var tyska, har redaktörerna fo
gat översättningar till danska. Varje sockenbe
skrivning avslutas med kommentarer i form av 
noter. 

Endast några få präster insåg inte, vad som 
begärdes av dem. »De gamle Gravhoie hvaraf 
hele Danmark er fuld, kunde vel neppe naev
nes», skrev en, medan en annan svarade, att 
fornminnena är »saa almindelige og alminde-
lig bekendte», att han inte trodde, att det in
tresserade kommissionen. Dessa hör emeller
tid lill undantagen. Flertalet präster lade ned 
stor möda på sina rapporter, som de byggde på 
egna och sockenbornas iakttagelser. Kvalitén 
på deras svar varierar naturligtvis, beroende på 
prästernas kunskaper och ambitioner. Många 
var högt bildade, belästa och kunniga och 
stödde sina utförliga rapporter ined att citera 
sin tids auktoriteter (Grimdtvig, Holberg, Nye-
rup, Pontoppidan, Terpager samt Worm, Ole 
och Oluf). Ibland åtföljs beskrivningarna av 
teckningar och akvareller, vilket höjer deras 
värde. Somliga krasst praktiska präster bekla
gade att de vidskepliga bönderna inte vågade 
röra fornminnena, trois att de innehöll efter
traktat byggnadsmaterial, av fruktan för att de 
i så fall skulle drabbas av svåra olyckor. En stark 
känsla av närvaro infinner sig ofta hos läsaren, 
trots ett tidsavstånd på nära tvåhundra år. Kol-
dinghus hade just brunnit under de spanska 
t ruppernas inkvartering, kvar stod endast mu
rarna och källarna samt spår av den ledning, 
som fört vatten till slottets fontän ocb lill tor
g e t - I de mer formella rapporterna insmyger 
sig ibland personliga hälsningar. Prästen i 

Henne, som skrivit en utförlig beskrivning från 
sin socken, passade på att be om hjälp (och 
lyckades!) att få ett bättre pastorat för sig och 
sin stora familj med »7 uforsorgde og uop-
dragne Barn». 

Fornminnena upptar det störste omfånget i 
boken. Olika gravformer, stensättningar, grav
fält etc. beskrivs, ofta ined inåttnppgifter, jämte 
många privatsamlingar. P. Kier i 0 s t c r Logum 
bar svarat för den mest omfattande och mång
sidiga rapporten. Över 120 fornminnen är be
skrivna och inlagda på en karta. Flera illustra
tioner är tillfogade inom olika ämnesområden, 
bl.a. en runsten och några folkvisor. Han be
skriver också ett mossfynd av 12 pilar ined järn-
spets och ekskaft (avb.), vilka påträffades när 
Skoversdam odlades upp. 

Andra mossfynd omtalas i Holbol, där liket 
av en ovanligt lång man påträffades i Undelevs 
mosse (1797 enligt den utförliga noten) . I Sott-
rup gjordes ett fynd av vapen och människo
ben, enligt noten del senare så kända vapenof
ferfyndet från Nydam Mose. 

I Vedsted beskrivs och avbildas två statliga 
gravmonument, i Bylderup beskrivs några grav
högar samt ett skänkbord av ek, tillverkat av en 
kista (enligt noten förstört i en eldsvåda), ut
grävd ur en gravhög. 

I Horup återges några vackra akvareller bl.a. 
av försvunna gravar, avbildade ur minnet av en 
sockenbo. En väldig sten på en av dem frakta
des med 12 hästar till Aiigustenborg, att läggas 
i g runden (enligt Trap, 5:e uppl., byggt på 
1770-talet). Eftersom Jelling ända sedan 1600-
talet är väl känt av forskningen, nöjer jag mig 
med att citera ett par notiser av mer etnologiskt 
slag: i den djupa, klara källan vid drottning Ty
ras hög brukade Jdl ing-borna förr hämta sitt 
icvatten tills en man tvättade sin skabbiga häst 
däri (en skröna som också är känd från andra 
håll). Prästen, C. F. Ferslew, hade förgäves för
sökt få källan upprensad. I lan avslutar sin be
skrivning av gravhögarna ined rellexioncn, att 
på kungshögens topp »kunde anbringes en 
smuk Lysthave». 

Om kyrkobyggnaderna får man inte veta så 
mycket, de omfattades inte av inventeringen, 
eftersom inan inte ansåg dem botade. Endast 
ruiner och andra spår av kyrkor skulle noteras 
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- samma principer som gällde för de svenska 
Rannsakningama. 

Flera romanska tympana beskrivs, några av
bildas också: två i Gjellerup, den ena ined år
talet 1140, Skibet, Horup samt Sönder Vilstrup, 
där en portaloinfattning består av tre roman
ska, skulpterade gravstenar. - Relikgömmor i 
medeltida altare bröts upp och tömdes på sitt 
innehåll, om det fanns kvar, enligt frågelistans 
punkt 6: bl.a. i Felsted, Vejrum och Öster Lo-
gum. Den i Vestrup var redan tömd. 

I Borberg och Vejrum finns två skulpterade 
triptyker av alabaster. På den senare (avbildad) 
fanns årtalet 1632 men kommissionen önskade 
få veta, om inte ett mycket äldre årtal befann 
sig därunder. Två präster utsatte då tavlan för 
den mest barbariska behandling med tre lager 
grönsåpa, som lick sitta på i ett dygn, med ma
gert resultat: samma årtal befann sig därunder. 
Lyckligtvis pryder Vejrumtavlan fortfarande 
kyrkan. 

Medeltida skulpturer ocb altartavlor fanns 
det gott om i nästan varje kyrka: förutom kru
cifix och Mariabilder bl.a. inte mindre än åtta 
S:i Görans-bilder samt flera av S:t Laurentius 
och S:t Mikael (försvunnen var en S:t Cle
mens). 

Ett sakrameiitskåp av skulpterad ek och 
konstsmide beskrivs i Vrigsted samt två mon-
stransskåp i Randerup och Hee (även avbil
dade). Dopfuntar, av beskrivningarna att döma 
från romansk tid, omtalas i Stadil, Romo, Fel
sted och Skoborg (avbildad). Ett stort antal 
dopfat av mässing är utförligt beskrivna i 
mänga kyrkor. I Norre Nissuin användes de i 
hemmen som prydnader på kakelugnen. 50 te-
gdkisior, kallmurade och med buvudiiiscb Ii an 
S:t Nicolai forna kyrkogård i Ribe beskrivs av 
apotekaren Eilschou, som 1796 hade odlat upp 
kyrkogården. Medeltida gravstenar är doku
menterade från Ejsing och Bjolderup, den se
nare ined runor och ett stavkors. 

Även ett stort antal kyrkklockor beskrivs, 
några är sedan dess försvunna, men de flesta 
finns upptagna i Uldall (l:a uppl. 1906, 2:a 
uppl. utg. av Hikuin 1982). Vad de kyrkliga an-
tikviteterna i allmänhet beträffar, innehåller 
noterna hänvisningar till Danmarks KirkereWer 
till Trap, i fråga om områden, som ännu inte 

publicerats i Danmarks Kirker. Beträffande så
väl det arkeologiska som det kyrkliga materialet 
innehåller noterna också aktuella publika
tioner av olika slag. 

Rester av profana byggnader, gamla borgar, 
vallar och skansar är antecknade i nästan varje 
socken, även ined nothänvisningar. 

Kriget mot svenskarna och deras ovälkomna 
besök omtalas i Fjdstrup, Fdsted, Broager, Vej-
strup och Vejrum. 1 sistnämnda rapport berät
tas också traditionen om en skattkista, som 
skulle ha nedsänkts i Lindjorden under ett 
krig. Prästen meddelar, att han 14 dagar tidi
gare hade träffat en gammal fiskare, som be
rättade, att det fyrkantiga träföremålet var 
rester av en flottbro. 

Utgivarna och Worinianitin gratuleras för 
denna storartade bok! 

Ack, om Indberetninger kunde sätta fart på 
utgivningen av Rannsakningars kommentarer! 

Ragnhild Boström 
Katarina Bangata 37, 1 16 S9 Stockholm 

Torgny Säve-Söderbergh, Uppdrag Nubien. Hur 
världen räddade ell lands kulturminnen. Atlantis, 
Stockholm 1996. 224 s., ill. ISBN 91-7486-243-
X. Pris ca 110:-

Under mer än tre decennier var Torgny Säve-
Söderbergh intensivt sysselsatt med Nnbiens 
fornminnen på tre olika plan, som professor i 
egyptologi vid Uppsala universitet (1950-
1980), som medlem av den internationella ex
pertkommitté som ansvarade för förflyttningen 
av viktiga mo n u men t undan Nilens stigande 
vatten samt som initierare och ledare av arkeo
logiska inventeringar ocb grävningar i den su
danesiska delen av Nubien. The Scandinavian 
Joint Expedition to Sudanese Nubia ledde han 
1960-1964. 

Den skandinaviska expedit ionens veten
skapliga resultat publicerades på ett föredöm
ligt sätt av Säve-Söderbergh och tolv av hans 
nordiska medarbetare i fjorton stora volymer, 
och när den sista kom ut 1991 kunde Säve-Sö-
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derbergh med tillfredsställelse och stolthet 
säga: »uppdraget är fullgjort». Volymerna om
fattar sammanlagt c. 2 250 sidor och de inne
håller 1 230 planscher. Såsom en av de med
verkande kan jag tillägga, att det perfekta ef
terarbetet aldrig hade kunnat slutföras, varken 
rent praktiskt eller i ekonomiskt avseende, utan 
Säve-Söderberghs energiska och uppoffrande 
ledarskap. 

Ännu efter avslutningen av det vetenskap
liga arbetet har Säve-Söderberghs tankar kret
sat kring Nubien, och som pensionär har han 
nu publicerat en populär bok med den lock
ande titeln Uppdrag Nubien. Hur världen räddade 
etl lands kullurminnen (Atlantis 1996). Titeln är 
som gjord för en agentroman och ined all rätt, 
ty boken är en spännande läsning; samtidigt 
får man en uppfattning om hur författaren 
själv på ett internationellt plan var en av de vik
tigaste »agenterna» när det gällde att i en kamp 
mot tiden, vattnet, penningbrist och allmän 
oföretagsamhet för eftervärlden rädda kultur
minnen, som tillhör världsarvet Vetenskaps
mannen Säve-Söderbergh måste med sitt sunda 
förnuft ge sig in i dispyter om vettiga tekniska 
lösningar med ingenjörer och konstruktörer. 

En annan del av hans engagemang på det 
internationella planet gällde den vetenskapliga 
utforskningen av tusentals fornminnesplatser, 
som var dömda att för all framtid läggas under 
vattnet. Också den uppgiften var viktig, ty man 
visste att Nubien utgjorde länken mellan Me
delhavsländerna och det egentliga Afrika. Om 
den länken brast skulle viktiga kapitel i Afrikas 
historia aldrig kunna skrivas. 

Bakgrunden till problemen i Nubien är all
mänt känd; det var fråga om den s.k. Höga 
dammen, som president Nasser med ryskt bi
stånd lät bygga tvärs över Nilen söder om As-
wan mellan 1960 och 1970. Initiativet var inte 
unikt; en första damm hade börjat byggas re
dan 1898, och den hade förhöjts i två repriser, 
dels 1907-1912, dels 1929-1934, då dammen 
nådde en höjd av 41,5 meter. Redan då rädda
des viktiga tempel undan det stigande vattnet, 
och flera fornminnesplatser utgrävdes på det 
område som skulle översvämmas mellan dam
men och gränsen mot Sudan. Till all lycka var 
nian i samband ined dessa arbeten förståndig 

nog att inkludera räddningskostnaderna i bud
geten för hela projektet. 

De problem som dök upp på 1950-talet när 
inan i Egypten började planera Höga dammen 
var av en helt annan storleksordning än de ti
digare. Är 1934 hade dammens yta fixerats till 
120 meter över havet, och därmed hade man 
kunnat magasinera 5 miljarder kubikmeter 
vatten. Nu höjdes ytan med 63 meter till över 
180-metersnivån, och dä rmed fick man en 
damm för 157 miljarder kubikmeter vatten. 
Detta innebar uppkomsten av en 500 kilometer 
lång sjö söder om den nya dammen. Eftersom 
gränsen mellan Egypten och Sudan löper en
dast ett hundratal kilometer söder om Aswan 
innebar detta, att man i det nästan outforskade 
Sudan skulle dränka 400 kilometer av landets 
nordligaste bosättning; i detta ökenland finns 
ju bebyggelse endast på Nilens stränder. 

Hela vinsten av företaget skulle tillfalla Egyp
ten, vars befolkning hade vuxit från 2 till 3 mil
jone r under 1800-talet till över 50 miljoner i 
dag. Genom en reglerad avtappning av vattnet 
i den stora reservoaren söder om Höga dam
men skulle man i fortsättningen göra landets 
jo rdbruk effektivare och samtidigt fördubbla 
landets produktion av elektrisk ström. 

När alarmet gick i slutet av 1950-talet rikta
des uppmärksamheten först på de spektakulära 
objekten, de hotade templen, som för den 
stora allmänheten givetvis var mera begripliga 
än alla de artefakter, som låg gömda i Nysträn
dernas silt Enligt en gammal praxis var det gi
vetvis den egyptiska staten som i första hand 
borde bära ansvaret för monumentens rädd
ning, men ganska snabbt insåg man på ett in
ternationell! plan att den egyptiska fornmin
nesvården saknade både resurser och expertis. 

Småningom vaknade insikten om att tem
plen söder om Aswan var omistliga delar av 
mänsklighetens kulturarv och att en interna
tionell hjälpaktion var av nöden. Därmed kom 
Unesco in i bilden. I november 1959 antog 
Unescos styrelse en appell, i vilken inan bad 
om att medlemsstaterna och världen i övrigt so
lidariskt skulle ge bistånd för att rädda de nu
biska fornminnena. I detta skede tänkte man 
framför allt på templen Abu Sinibel o d i Phi-
lae. 

Fornvännen 92(1997) 



Recensioner 43 

Det största uppseendet väckte flyttningen av 
Abu Simbel, som Säve-Söderbergh karakterise
rar som »kampanjens flaggskepp». Ett stort an
tal olika räddningsförslag framfördes, vilket 
ledde till att fyra år mer eller mindre förlorades 
under diskussioner, som ofta gällde helt orea
listiska projekt. I de flesta förslagen förbisåg 
man två faktorer som var av avgörande bety
delse; sandstenen i templen tålde inte vatten, 
och därtill fanns i klippan starka spänningar, 
som måste motverkas. Om vattnet nådde de ne
dersta delarna av klippan skulle stenen för
vandlas till sand, spänningarna i klippan högre 
upp skulle utlösas och templen skulle kollapsa. 

Vid sidan av de tekniska diskussionerna 
gällde det dessutom att tackla rent etiska pro
blem; det fanns till en början en vid interna
tionell opinion, som hävdade att en flyttning 
av templen från deras ursprungliga platser var 
ren vandalism och ett brott mot arkeologiska 
och vetenskapliga principer. I den diskussionen 
hävdade Säve-Söderbergh med kraft, att »re
spekten för ett monuments egenart, för dess 
och dess miljös integritet är en kulturell och 
allmänmänsklig fråga, inte en vetenskaplig. Ve
tenskapsmännens kompetens gäller inte på det 
område t» 

När man sedan, med bistånd av svenska kon
sulter, fann den slutliga lösningen, blev det 
fråga om en dramatisk kapplöpning med tiden, 
dels på grund av att vattnet redan hade börjat 
stiga, dels för att finansieringen in i det sista 
var oklar. Först i november 1963, efter fyra års 
diskussioner, kunde den slutliga planen god
kännas, och kostnaderna beräknades då till 36 
miljoner dollar. Egypten ställde upp med 12 
miljoner, och av de resterande 24 miljonerna 
fanns 17,5 miljoner i internationella bidrag när 
arbetet började. Det svenska bidraget i bårdva
luta var ungefär lika stort som det franska, Uots 
att Frankrikes FN-procent var tio gånger högre 
än Sveriges. Detta måste ses mot bakgrunden 
av att fransmännen in i det sista t rodde att det 
skulle falla på deras lott att enligt ett eget för
slag rädda Abu Simbel. 

Den slutliga modellen för templens förflytt
ning utarbetades av Vattenbyggnadsbyrån 
(VBB) i Stockholm. Projektet gick ut på att 
templen med fina sågar skars i banterbara 

block, som flyttades upp till en lämplig plats på 
berget bakom den ursprungliga platsen: där 
byggdes templen upp på nytt. Utöver templen 
flyttades också de omgivande klipporna på 
samma sätt, och därmed kunde man på den 
nya platsen återskapa även den tidigare miljön 
kring templen. Det mycket svåra arbetet, som 
länge betraktades med misstro av nobbade 
byggnadskonsulter, varade i fyra och ett halvt 
år; den högtidliga invigningen firades den 22 
september 1968. För Säve-Söderbergh var det 
fråga om en triumfens dag, ty med hela sin auk
toritet hade han under nästan ett decennium 
kämpat mot de olyckskorpar, både vetenskaps
män, ingenjörer och politiker, som siade om 
att flyttningen skulle sluta i en katastrof. 

Flyttningen av templen i Abu Simbel följdes 
av andra liknande projekt i en mindre skala. 
Det stora templet i Kilabsha, byggt under r o 
mersk tid efter år 30 e.Kr. flyttades i 16 000 
block av ett tyskt team till en plats nära Höga 
dammen. Ett mindre tempel, som hittades un
der det stora i samband med rivningen, åter-
uppfördes på Elefantineön intill staden Aswan. 
Som erkänsla för sin insats fick tyskarna från 
Kalabsha en ståtlig portik, som 1973 återupp-
fördes i egyptiska museet i Berlin. 

Ett kapitel för sig blev flyttningen av temp
len på ön Philae, även kallar »Egyptens pärla». 
Redan när den första dammen byggdes vid se
kelskiftet lades templen under vattnet för 
större delen av året, och de kunde besökas en
dasl under somrarna med båt. Templen ansågs 
vara helt förlorade eftersom man väntade att 
de å te rkommande översvämningarna helt 
skulle förstöra murarna. Eftersom templen låg 
i Aswan i den sju kilometer långa sektorn ind
ian den gamla fördämningen och Höga dam
men kunde man kanske ha väntat sig att temp
len inte var omedelbart hotade, men tyvärr be
hövdes just denna del av Nilen som en 
vattenreservoar för ett nytt kraftverk intill den 
gamla dammen. För att turbinerna skulle 
kunna drivas måste vattenståndet fluktuera 
med flera meter per dygn, och det hade otvi-
velaktgt lett till en snabb rasering av templen. 
Följden blev att också dessa tempel måste flyt
tas. 

Också nu blev det fråga om en mycket kom-
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plicerad procedur; arbetet varade från som
maren 1972 till våren 1980, då återinvigningen 
äntligen kunde ske. Först byggdes en damm 
kring ten ipdön. Därefter skapades i närheten, 
men på en högre nivå, en ny ö, Agilkia, och till 
denna flyttades sedan templen i över 37 000 
block. Till historien hör att man under arbetet 
i bottenslammet hittade c. 2 000 nedfallna 
block, som kunde sättas på plats i samband 
med återuppföi andet. Templen tog alltså inte 
någon skada; de återuppstod tvärtom i ett he
lare och bättre skick än tidigare. 

En populär bok om den internationella 
verksamheten i Nubien på 1960-talet måste gi
vetvis i stor utsträckning handla om de spekta
kulära räddningarna av de stora templen, ope
rationer, som med spänning följdes av en hel 
värld. Men som vetenskapsman är Säve-Söder
bergh givetvis mån om att påpeka, att de oer
hört omfattande arkeologiska utgrävningarna 
var en minst lika viktig del av det gigantiska 
uppdraget i Nubien. Också i denna del av ar
betet råkade Säve-Söderbergh in i olika kon-
fliktartade situationer. När det gällde att skaffa 
fram pengar var det många som förstod vikten 
av att templen räddades, men när det blev 
fråga om utgrävningar var många oförstående; 
det sades att framtiden var viktigare än fornti
den. Också bland arkeologerna fanns det så
dana som inte i tillräcklig grad vinnlade sig om 
en vetenskaplig helhetssyn. 1 Egypten har det 
alltid funnits arkeologer som hellre bar sökt fö
remål som gör sig på museerna än vetenskap
liga data. 

Därför har man också vetat mera om Egyp
tens forntida gravar än om dess boplatser. 

Speciellt problematisk var .situationen i den 
sudanesiska delen av Nubien. Där fanns inga 
spektakulära tempel, som spontant skulle ha 
kunnat väcka ett internationellt intresse, och 
som ett fält för arkeologiska undersökningar 
var området snarast ett »terra incognita». Och 
ändå var det just här som man skulle kunna 
hitta nyckeln till förhistorien i de inre delarna 
av Afrika. För arkeologerna gällde del att un
der tidsnöd lobba för rent vetenskapliga un
dersökningar. Bland politiker ocb tjänstemän 
väckte namnet Sudan inte heller samma spän
nande associationer som namnet Egypten. När 

arbetet slutligen kom igång skedde det huvud
sakligen i Unescos regi. 

I den egyptiska delen av Nubien utfördes de 
arkeologiska utgrävningarna i huvudsak som 
bilaterala projekt, där vetenskapliga insitutio-
ner och institut från olika länder påtog sig an
svaret För Sudan föreslogs däremot en ge
mensam nordisk arkeologisk expedition med 
uppgift att inventera ett större område snarare 
än att koncentrera sig på en enda större fynd
plats. Under namnet »The Scandinavian Joint 
Expedition to Sudanese Nubia» genomfördes 
projektet under åren 1960-1964 med Säve-
Söderbergh som ledare. Expeditionen åtog sig 
att på den östra Nilstranden undersöka ett 
drygt 60 kilometer långt och ett par kilometer 
brett område, som från gränsen mot Egypten 
Sträckte sig ned till den andra katarakten. Ar
keologer, ritare och fotografer från Danmark, 
Finland, Norge och Sverige, årligen ett tjugo
tal, deltog i arbetet, som i det heta klimatet va
rade från oktober till april. 

Med facit i handen - de fjorton volymerna -
kan man säga, att Säve-Söderbergh också i 
detta fall vann en kamp mot andra experter, 
som trodde sig veta bättre. Många väntade sig 
nämligen, att den skandinaviska expeditionen 
systematiskt skulle arbeta från norr till söder 
på samma sätt som man tidigare hade gjort i 
den egyptiska delen av Nubien. Säve-Söder-
bergh, som vid sin sida hade arkeologer som 
kunde klara av allt från tidig stenålder till me
deltida kyrkoruiner, valde att genast sprida ut 
sitt folk över hela fältet och utgående från vars 
och ens specialitet. Efter fyra säsonger var up|i-
draget fullgjort 

Genom att fyra länder slog sig ihop blev den 
samnordiska expeditionen en av de största, om 
inte den största, och den hade därför både e k o 
mimiska och pe r sond ia resurser för ett hel-
täckande arbete. 

Helt riktigt påpekar Säve-Söderbergh i sin 
bok, att det ansvarsfulla uppdraget aldrig hade 
kunnat fullföljas utan den arbetskraft som 
fanns i byarna inom området, pålitliga nubier, 
som visste att de skulle tvångsförflyttas när ar
betet var gjort ocb vattnet började stiga. »Trots 
att de samtidigt kämpade för sin och sina fa
miljers framtid arbetade de troget in i det sista 
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med ett klart medvetande om att det var deras 
egen kultur och historia som stod på spel.» 

Antalet undersökta fyndplatser var omkring 
490. De representerar hela utvecklingen från 
tidig stenålder till den koptiska kyrkliga kultur, 
som gick under på 1300-talet Nästan samtliga 
fyndplatser var tidigare okända. Utgrävning
arna omfattade 4 200 gravar, fem kyrkor och 
några befästningar. Dessutom dokumenterades 
c. 2 600 klippristningar med omkring 7 000 fi
gurer. Mängden av fynd var överväldigande, 
t.ex. c. 3 000 hela kerantikkärl från Nya riket, 
6 000 textilfragment, som konserverades, samt 
ett osteologiskt material, som representerar 
1 500 individer och som har publicerats på ba
sen av 35 000 mätningar. Ett gravfält från Nya 
riket analyserades med en korrespondensana
lys med en matris på c. 35 000 data. 

När materialet slutligen var publicerat 1991 
förelåg en vetenskaplig analys, som gav en 
nästan obruten bild av den mänskliga kulturen 
i området från tidig stenålder till 1300-talet 
Många slutsatser ägde ett vetenskapligt värde 
långt utöver det område som undersöktes. Ra
den av volymer i stort format blev en fjäder i 
hatten för det nordiska samarbetet, men fram
för allt för kampanjens ledare, Torgny Säve-Sö
derbergh. 

För Säve-Söderbergh är Nubien nu ett av
slutat kapitel; alla som har fått arbeta under 
hans inspirerande ledning är glada över att han 
vittnade om sina erfarenheter i den populärt 
skrivna bok som Atlantis nu har gett u t Det bör 
dock tilläggas, att arbetet går vidare på olika 
plan. Den slutliga fördelningen av fynden mel
lan de fyra nordiska länderna har ännu inte 
gjorts, emedan man efter kampanjens avslut
ning 1964, med tanke på publiceringen, inte 
ville splittra materialet från enskilda fyndplat
sen Nu finns inte längre några hinder. Frågan 
bereds i Uppsala under ledning av docent 
Hans-Äke Nordström, som under alla åren i 
Nubien hörde till Säve-Söderberghs närmaste 
medarbetare. För Sveriges del är det dessutom 
klart, att en permanent Nubieiiutställning un
der Nordströms ledning kommer att skapas i 
det nya museikomplex som projekteras i Gus-
tavianuni i Uppsala. 

Därtill är det meningen att det nordiska ma

terialet skall bli en utgångspunkt för en fortsatt 
forskning söder om det område, som utforska
des 1960-1964 och som sedan lades under 
vatten. Medan kampanjen pågick talade man 
ofta om att rädda nyckeln till förhistorien i det 
centrala .Afrika. Nu gäller det att använda nyck
eln. Intressanta nya resultat föreligger redan 
från Dongolaområdet söder om fjärde kata
rakten, samt från centrala Sudan. 

Carl Jacob Gardberg 
Museiverket, Postbox 913, 

Kl-00101 Helsingfors 

Hasse Jansson, Alla tiders fiskar. Illustrerad med 
litografier och akvareller av Wilhelm von 
Wright. LTs förlag, Stockholm och Helsing
borg 1995, ISBN 91-36-03250-6, 179 s., ill. i färg 
och inb. Pris 370:-

Låt det vara sagt alldeles från början: detta är 
en mäkta lärd och läsvärd bok, lättsamt skriven 
av en alldeles speciellt kunnig person, Hasse 
Jansson, lika hemma i fiskets praktiska myste
rier som i arkeologins landvinningar eller litte
raturen genom århundradena. Professor Hans 
Ackefors, som skrivit ett förord, och recensen
ten är alldeles överens om att boken har »möj
lighet att bli en kulturhistorisk motsvarighet till 
våra stora klassiska verk om fiskarnas biologi 
och systematik». 

Titeln är kanske en smula missvisande. Alla 
fiskar behandlas inte, boken gäller dem som 
vanligen återfinns i söt- och bräckvatten i vårt 
land. Illustrationerna är givetvis underbara -
har någon någonsin kunnat tävla med de fin
ländska bröderna Magnus, Wilhelm och Ferdi
nand von Wright när det gäller djurbilder? Wil
helm blev, som författaren berättar, kvar i Sve
rige och bosatte sig i Morlanda på Orust 1845. 
Här gifte han sig med Maria Bildt och byggde 
ett hus på Torebos ägor - svärfar lämnade mark 
- som ban aldrig skulle lämna. Han drabbades 
nämligen 1856 av ett slaganfall och förblev 
sängliggande till sin död 1886, oförmögen att 
måla. Huset inrymmer numera Bildtska hem
bygdsmuseet och ett särskilt rum är ägnat åt 
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Wilhelm von Wright. Hasse Jansson har hämtat 
sina illustrationer ur originalupplagan av Skan
dinaviens fiskar (1836-57) men kompletterat 
dem med ytterligare 8 bilder av sötvattensfis-
kar som ligger i Kungl Vetenskapsakademiens 
arkiv, originalakvareller av von Wright som al
drig varit publicerade. Därigenom har boken 
avbildat alla kända sötvattensfiskar som denne 
har målat Några få fattas - troligen kunde inan 
inte få fram »levande modeller» åt von Wright 
innan han insjuknade. Det skulle inte ha skadat 
om författaren, då någon gång von Wrights un
derskrifter inte stämmer med dem i texten, 
lämnat en liten förklaring. Så står det t.ex. på s. 
67 under den övre fisken Flira, Cyprinus halle
rus, vilket är faren, en braxenfisk som skall heta 
Abramis balierus, och under denna avbildas vad 
som ännu kallas björkna, men inte Cyprinus 
blicca, utan Abramis bioerkna. Även braxen själv 
har bytt släktnamn till Abramis men står under 
sin bild s. 58 (och i en del äldre litteratur) som 
Cyprinus bräma. 

Författaren har utnyttjat en stor mängd klas
sisk fiskelitteratur och vetenskapliga arbeten 
för att få den kultur- och fiskehistoriska bak
grunden så omväxlande och läsvärd som möj
ligt Möjligen saknar man en forskare som dra
git fram en hel del intressant material, nämli
gen Gösta Berg. Bland de inånga äldre 
författarna lyser några med sin frånvaro, t.ex. 
Per Brahe d.ä. (Oeconomia) och Ditlevus 
Maitis (vår äldsta kokbok från 1644); den se
nare har inte mindre än 60 gäddrecept! För
fattaren hade där och hos Berg kunnat få mer 
uppgifter om torrgäddor (»finska gäddor») , 
som en gång t.o.m. var en viktig skattepersedel. 
Surgädda är känd från norra Älvdalen. 

Författaren är givetvis en hängiven amatör-
fiskare - med Hedströmmen som läromästare 
- och kan därför med personlig erfarenhet 
berätta om vilka olika metoder som kan tilläm
pas. Annars får man leta en del, olika kapitel in
nehåller upplysningar och citat som man inte 
bör gå miste om. Dyalogus Creaturarum Morali-
zalus (Sveriges första tryckta bok), Walton, de 
Buffon och många andra citeras flitigt. 

Inddningsmässigt börjar han med »fiskar
nas okrönte konung», alltså laxen, fortsätter 
med dess släktingar t.o.m. norsen och är sedan 
över på den redan omnämnda gäddan. En del 
för oss vanliga amatörfiskare och dito kockar 
mindre kända fiskar passerar revy, som stäm
men, vimman och groplöjan. Intressant är ka
pitlet om målen, vår största insjöfisk (3,5 m, 
180 kg, Eskilstuna 1871), numera mycket säll
synt och föremål för nästan lika många rövar
historier som gäddan. Sist efter spiggen (vem 
använder numera spiggolja?) kommer de pri
mitiva r imdnuinnarna , ett av de äldsta rygg
radsdjuren, hos oss företrädd av det läckra 
nejonögat, som mest äts i Norr land och Fin
land men tidvis kan fås i Stockholm (alla är 
dock inte så förtjusta i den inlagda eller rökta 
Lampetra, en norsk kollega som bjöds på den 
tyckte sig lika gärna kunna tugga på blyerts
pennor ) . 

Förvisso är många av de fiskar som behand
las i boken numera okända för våra fiskhand
lare, eller kanske några går på export? Recen
senten minns många av dem från sin barndom 
under 2:a världskriget, då bokstavligen allt som 
var ätbart salufördes (inte bara fiskar) och till
reddes i Stockholm, väl också på andra orten 
Under en period utan varmvatten simmade su-
tare i vårt badkar ... Ruda åts, men ovilligt. Det 
gällde också braxen, men karpen var inte så 
dum (och finns f ö . ännu) . Men det var trevli
gare när våra vanliga vänner kom på bordet: 
abborre, strömming, lake, mera sällsynt ål och 
lax. Den kokta gäddan hörde inte till barndo
mens favoriter, men så är den också ganska 
benrik. Som fiskpiidding var den mera accep
tabel. Numera ser man den helst som quene.lles 
de Inochel och rätt mycket gädda lär försvinna 
på export till Frankrike. 

Nog med dessa personliga kommentaren 
Hasse Jansson bar berett oss en stor glädje med 
sin bok och den kan rekommenderas till alla, 
långt utanför ichtyomanernas krets! 

Lars O. Lagerqvist 
Söderårby Gård, Vansö, 645 92 Strängnäs 
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Jan Mårtenson, Caesars öm. En Homan-deckare 
från Wahlström och Widstrand. Stockholm 
1996. 413 s. ISBN 91-46-16827-3. 

Förordet till denna deckare innehåller ett 
hjärtligt tack till landsantikvarien på Gotland, 
Majvor Östergren och docenten Gad Rausing 
för värdefulla påpekanden, råd och synpunk
ter rörande Johan Kristian Hörnans arkeolo
giska äventyr. Med denna kvalitetsgaranti i ba
gaget är det bara att sätta igång att avnjuta Jan 
Mårtensons senaste alster i Homanserien. Vi 
får följa med antikhandlare Hörnan till Got
land och ett pensionat i Lummelunda som är 
basen för en fantasieggande arkeologisk ut
grävning, där ett mord begåtts och snart ännu 
ett kommer att ske. Vi får träffa en mängd ar
keologer som vi mer eller mindre tycker oss 
känna igen eller rentav tror oss kunna identifi
era oss med om vi är hemmastadda i deras 
värld eller själva är arkeologer. 

Jag skall här inte gå in på intrigen och upp
lösningen men vill varmt rekommendera bo
ken vars författare på ett förtjänstfullt sätt läst 
in g runderna i ämnet nordisk arkeologi och 
därefter njutbart delger läsarna dessa kunska-
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per under resans gång. Boken har utöver spän
ning och sådant som man kan förvänta sig av 
en deckare ett allmänt bildningsvärde och är 
även lämplig som stödjande bredvidläsning för 
den som studerar arkeologi på grundkursnivå. 

Mårtensons produkt är den senaste i raden 
av otaliga fictionarbeten där arkeologer figu
rerar som hjältar, skurkar, offer eller bifigurer. 
Helt klart är att yrkesgruppen statistiskt sett är 
oerhört överrepresenterad i skönlitteraturen. 
Genren är nu så stor att den borde vara intres
sant att bearbeta på olika sätt. På sin tid disku
terade jag den med Carl Axel Moberg som upp
munt rade mig att försöka ställa samman en 
skönlitterär arkeologisk antologi. Någon sådan 
har jag dock tyvärr aldrig mäktat att åstad
komma men överlämnar med varm hand idén 
till någon mera företagsam och mera beläst 
person. Vederbörande kommer att få en spän
nande uppgift och behöver helt säkert Johan 
Kristian Hörnans deckarbegåvning då det gäl
ler att identifiera nyckdromanernas arkeolo
ger. 

Jan Peder Lamm 

Fornvännen 92(1997) 



Recensioner 

Tony Häckens, Nancy D. Holloway, R. Ross 
Holloway och Ghislaine Moucharte (red.), The 
Age of Pyrrhus. Louvain-La-Neuve och Provi-
dence 1992, 265 s., ill. 

Att Pyrrhos (319-272 f.Kr.) kom att spela en 
roll i historien berodde inte på att han var 
kung i det avlägsna och kulturellt efterblivna 
Epirus i nordvästra Grekland vid Adriatiska ha
vets kust utan på hans personliga ärelystnad 
som var av det monumenta la slaget Då han 
inte fick utlopp för sin rastlösa krigiska verk
samhetslust i hemlandet engagerade han sig så 
fort tillfälle gavs i äventyr på annat håll. I en 
konflikt mellan det uppstigande Rom och den 
ännu stora och betydande grekiska staden Ta
ras (Tarentum) i Kalabrien kallade Taras ej för
gäves på hjälp från Pyrrhos. Det är hans inter
vention i denna konflikt och fälttåget i Magna 
Graecia och Sicilien åren 280-275 som i första 
hand gjort honom ryktbar. Dock blev hans in
sats inte av bestående värde. Krigslyckan väx
lade. Pyrrhos stolta ambit ioner att besegra 
både Rom och Karthago slog fel, det hela flöt 
ut i sanden, Rom segrade, Taras förlorade sin 
självständighet och Pyrrhos måste återvända till 
Epiros. 

Pyrrhos och hans tid har på senare år varit 
aktuell i antikforskningen. I Cambridge Ancient 
HisloryvolVll, part 2 (1989) skrev P. R. Franke 
en informativ och allsidig artikel om Pyrrhos 
(s. 456-485). Han var också väl kvalificerad för 
uppgiften genom mångåriga studier inom äm
net. Han har bl.a. skrivit en doktorsavhandling 
om molosserna (1955) och det moderna nu
mismatiska standardverket om myntpräglingen 
i Epiros (1966). 

Boken The Age of Pyrrhus (1992) bygger på 
föredrag från en internationell konferens i 
Brown University, Providence, några år tidi
gare. Den ingår i serien Archaeologia Transat-
lantica under redaktion av Tony Häckens, Lou-
vaine-la-Neuve, och hans amerikanske kollega 

R. Ross Holloway, Brown University. I detta fall 
omfattar termen »transatlantica» även Syda
merika, dit den outtröttlige Häckens, välkänd 
även i Sverige, utsträckt sin lärarverksamhet 
Hans elev Maria Beatriz Borba Florenzano 
(Brasilien) skrev för några år sedan en dok
torsavhandling om myntprägling och myntcir
kulation i Magna Graecia och Sicilien under 
Pyrrhos tid. Aven här skriver hon om Pyrrhos 
myntprägling på Sicilien med tyngdpunkt på 
politiska och propagandistiska aspekter. Det är 
bara här i väster som hans mynt bär titeln kung 
Pyrrhos, bildtyperna framhäver hans gudom
liga härstamning från Herakles, hans släktskap 
med Agathokles av Syrakusa (som var hans svär
far) och speglar hans ambition att framstå som 
en hellenistisk kung av betydelse. 

Av de epigrafiska källorna till Pyrrhos histo
ria är de berömda bronstavlorna från Lokri de 
viktigaste. Den icke namngivne kung som figu
rerar i några av dem är med stor sannolikhet 
Pyrrhos. Patrick Marchetti föreslår en ny tolk
ning av de metrologiska uppgifter som finns i 
tavlorna. Den går ut på att räkningen baserar 
sig på den lokala italiska stateren å 7,80 g (litra 
0,39 g) och inte på den korinthiska stateren å 
8,70 g (litra 0,87 g). Tolkningen av de metro
logiska uppgifterna är viktiga för kunskapen 
om de summor som beviljades Pyrrhos ur Zeus-
templets fondmedel och för kännedomen om 
de viktförändringar i den lokala italiska state
ren, som ofta dateras till denna tid. 

Pyrrhos expedition betecknar slutfasen i 
långvariga strider mellan de grekiska städerna 
och lukanier, bruttier, samniter och romare. 
Om denna förhistoria skriver tremanna-
laget K. A. Raaflaub, J. D. Richards och L.J, 
Sainons II mycket fängslande och med tyngd
punkt på frågeställningen varför och hur? Dvs. 
de diskuterar de underl iggande ekonomiska 
och sociala villkoren för romarnas agerande. 
De ger också en presentation av Appius Clau
dius Caecus, som de ser som en typisk repre-
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sentant för den patricisk-plebejiska adel som 
vuxit fram under 300-talet f.Kr. Han var den 
som - redan gammal och blind - förmådde se
naten att avslå Pyrrhos fredsanbud efter ro
marnas nederlag vid Heraklda (280 f.Kr.). Ur 
romarnas synpunkt fick han rätt. 

Den äldsta romerska myntningen har ett 
nära samband med de grekiska städernas. För
hållandet dem emellan och de kronologiska 
problemen är unde r ständig diskussion. I 
denna volym lanserar R. R. Holloway en provo
kativ ny teori om de äldsta romerska silvermyn
ten (dldrachmer), nämligen den att de börjar 
först 260 f.Kr. då Rom för första gången var 
tvunget att bygga en stor flotta under första pu
niska kriget. Holloway är en av de främsta kän
narna av den grekiska myntningen i Syditalien 
och Sicilien och av den äldsta romerska. Hans 
argument som innebär en rejäl sänkning av 
den romerska kronologin från ca 300 f.Kr. 
(Bumett) eller ca 280 (Crawford), är tänkvärda 
och kominer säkerligen att diskuteras. 

Liksom i andra volymer av denna typ är in
nehållet disparat och berör många ämnesom
råden, arkeologi, historia, numismatik, akitek-
tur, konst, epigrafik. Det finns mycket av in
tresse för många. Bland övriga bidrag vill jag 
till sist nämna att ett av de mest intressanta, Jo
seph Coleman Carters långa rapport från ut
grävningarna i Metapontum och Kroton. Den 
handlar om arkeologiska undersökningar av 
bebyggelsen, inte i de egentliga .stadsområdena 
utan i chorai, de landområden som hörde till 
städerna och som skapade förutsättningarna 
för städernas ekonomi och kulturella blomst
ring. Undersökningen bekräftar de litterära 
källornas uppgifter om att händelserna i sam
band med Pyrrhos expedition medförde en 
nästan fullständig avfolkning av chorai men vi
sar också att nedgången börjat långt tidigare, i 
Kroton redan efter 400 f.Kr. I Metapontuin 
finns en i mycket l iknande utveckling men 
också en uppgång i perioden 350-300, som 
med stor sannolikhet kan sättas i samband med 
en storskalig invandring av lukanier, en invand
ring som avspeglas i gravgodset. 

Ulla Westermark 

Blanche R. Brown, Royal Portratts in Sculpture 
and Coins. Pyrrhos and the Successors of Akxander 
the Great. New York 1995, 121 s., ill. 

Hur såg Pyrrhos ut? En h d d d av de hellenis
tiska härskarnas utseende är kända från deras 
myntporträtt . Pyrrhos lät emellertid aldrig 
prägla mynt med sitt porträtt. Trots det finns 
det två välkända marmorbyster (båda romer
ska kopior av grekiska original), en i Köpen
hamn och en i Neapel, som anses föreställa ho
nom. Båda har identifierats som Pyrrhos på 
g rund av den eklövskrans som finns på dem 
båda. Eken var ett heligt träd i Zeushelgedo-
men i Dodona, Epirus förnämsta tempel. Mar
morporträt te t i Köpenhamn tar Blanche R. 
Brown till utgångspunkt i sin konsthistoriska 
studie Royal Porlraits in Sculpture and Coins. Vi 
möter här en konsthistoriker som till fullo inser 
värdet av de antika mynten för studiet av den 
hellenistiska porträt tkonsten i dess helhet. 
Myntens stora värde beror på att de håller hög 
konstnärlig kvalitet, är bevarade i stor mängd, 
i många varianter och i original, medan skulp
turerna nästan uteslutande finns kvar i romer
ska kopior. En invändning mot Pyrrhos-por-
trättet i Köpenhamn har varit att det har en rik, 
yppig form som många menar inte passar in i 
den schlichte Stil, som enligt deras uppfattning 
är den typiska för Pyrrhos tid, dvs. det tidiga 
200-talet f.Kr. Brown däremot går till myntma-
terialet och finner att en dynamisk och »fleshy» 
stil är karakteristisk för myntporträt ten från 
Alexanders efterföljare, särskilt Lysimachos. 
Detta har givetvis numismatiker insett och skri
vit om, främst Herbert A. ( ä h n i en fin liten 
skrift från 1945 {Fruhhellenislisc.he Mixnzkunst), 
men Brown kombinerar mynt och skulptur på 
ett mycket givande sätt. Med hjälp av d i a d o 
chernas porträttmynt, Lysimachos, Ptolemaios 
och Demetrios Poliorketes, påvisar hon att ori
ginalet till bysten i Köpenhamn kan stilistiskt 
mycket väl dateras till Pyrrhos tid. Studien fort
sätter på liknande sätt med givande analyser av 
andra grupper av mynt och skulpturer inom 
perioden ca 320-250 f.Kr. Boken är dedicerad 
till Bluina Trell, en amerikansk arkeolog, som 
ofta samarbetat med ninnismatiker. Man tän
ker givetvis också på Gisela Richter, som regd-
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bundet besökte myntsamligen i London och 
inte försummade att inkludera myntmaterialet 
i sina porträttstudier. I denna tradition arbetar 
Brown vidare och utvecklar den i konsthisto
risk riktning. 

Ulla Westermark 
Bastugatan 17, 118 25 Stockholm 

Helena Knutsson, Slutvandrat'? Aspekter på över
gången från rörlig till bofast tillvaro. Aun 20. Upp
sala, 1995. ISBN 91-506-1093-7. 

Helena Knutsson har skrivit en avhandling som 
behandlar skiftet mellan mesolitikum och neo
litikum ur ett ovanligt perspektiv. Hon beskri
ver nämligen hur hon anser att förändringen 
från ett rörligt till ett bofast levnadssätt påver
kade människornas sätt att tänka. Det är en in
nehållsrik och omfattande avhandling som be
handlar både ett arkeologiskt och ett etnogra
fiskt källmaterial. Den innehåller även en del 
experiment pä flintmaterial. Avhandlingen har 
många intressanta poänger och är värd att dis
kuteras ur flera olika synvinklar. Det jag vill dis
kutera i denna recension är främst de generella 
utgångspunkterna för arbetet. Den viktigaste 
utgångspunkten är Knutssons koppling mellan 
förändring av levnadssätt och tänkesätt, och 
hennes övertygelse att denna förändring inne
burit ett skifte från något ursprungligt och na
turligt till något onaturligt och omänskligt. 
Hon slår fast att människan förlorat det ur
sprungliga sättet att tänka någonstans på vägen 
mot det moderna samhället och att vi bör 
blicka tillbaka för att lära oss av detta naturliga 
och mer positiva sätt att förhålla sig till livet och 
tillvaron. 

Knutsson bygger en modell över tänkesät
ten på psykiatrikcrn Tomas Ljungbergs (1991, 
Människan, kulluren och evolutionen) idé om det 
mänskliga urpsykets förändring under de se
naste årtusendena. I Knutssons modell finns två 
tänkesätt beskrivna. Ett holistiskt sätt att tänka 
kombinerar två sidor av tänkandet, den e m o 
t iondla och den »förnuftiga» logisk-rationella. 
Detta är ett ursprungligt och naturligt sätt att 

tänka för människan. I ett rudimentärt sätt att 
tänka dominerar däremot en av sidorna, till 
exempel den logisk-rationella sidan i vårt väs
terländska, moderna tänkande. Ljungberg an
ser att den teknologiska utvecklingen gjort 
människan alltmer beroende av inlärning och 
kognitiva processer, och att det mänskliga psy
ket därmed hämmats, främst i förmågan att 
känna känslor. Människans psyke började för
ändras på grund av onaturliga stimuli från den 
onaturliga agara livsstilen. Ändå var det natur
liga biologiska regler som låg till g rund för 
övergången till jordbruket, till exempel ett 
optimerat födosökande kombinerat med en 
önskan om förutsägbarhet Denna paradox att 
biologiska, naturliga regler resulterade i en 
onaturlig livsstil ledde till att biologiskt pre-
disponerade beteenden sattes ur spel. Det var 
så det gick snett enligt Ljungberg. 

Detta resonemang och Knutssons överty
gelse att det holistiska tänkesättet representerar 
något ursprungligt och naturligt utgör grun
den i avhandlingen och genomsyrar hela arbe
tet. Det har styrt val av både material och ar
betssätt. Diskussionen om de olika tänkesätten 
mynnar ut i några viktiga antaganden som flint
delen av avhandlingen går ut på att belägga: 
den mesolitiska människan levde enligt den ur
sprungliga livsstilen och använde det e m o t i o 
nella tänkesättet medan stridsyxekulturens 
människor, som var fullt neolitiserade, redan 
utvecklat ett logiski-rationellt, rudimentärt sätt 
att tänka. 

Innan Knutsson kommer in på flintmateria-
let går hon igenom ett stort socialantropolo-
giskt material vilket resulterar i att hon identi
fierar ett antal generella drag hos både nutida 
mobila jägar-samlargrupper och bofasta jord
brukande grupper. Hennes avgränsning mel
lan vad hon anser är rörliga respektive bofasta 
grupper är något ovanlig och definitionen av 
mobila jägare-samlare är medvetet strikt. I ge
nomgången av de rörliga grupperna utesluter 
hon alla som har någon form av domesticering 
i sitt levnadssätt Hästburna jägare, bofasta fis
kare, trädgårdsodlare med flera fäller utanför 
ramen. Detta för att Knutsson skall kunna 
»vaska fram» vad hon anser är de ursprungliga 
elementen, helt opåverkade av modernt agrart 
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liv, hos nu levande folkgrupper. Hon antar 
alltså att dessa strikt definierade jägare-samlare 
representerar en rest av den ursprungliga livs
föringen. I genomgången av de rörliga grup
perna ger hon en global översikt för att kunna 
utröna så generella drag som möjligt. Det blir 
en omfattande genomgång där kontinent för 
kontinent gås igenom. 

Eftersom Knutsson anser att dessa rörliga 
grupper omfattats av det holistiska tänkesättet 
i vilket känsla och förnuft samverkar riktar hon 
in sig på vad hon anser är uttryck för just 
känsla, bland annat behandl ingen av barn, 
sjuka och döda. Hon kommer fram till flera ge
mensamma drag hos de mobila grupperna. De 
sägs visa en äkta emotionalitet där kärlek och 
vänlighet präglar förhållandet mellan männi
skor. Begravningarna hos de rörliga grupperna 
är påfallande enhetliga med en icke-ritualise-
rad sorg. Hos de bofasta grupperna däremot 
finner Knutsson att känslor inte visas naturligt 
ulan att de undertrycks i ritualer. Ritualerna 
har alltså ersatt de naturliga emotionella reak
tionerna. Den ökade ritualiseringen hör ihop 
med en hierarkisering av samhället som gett 
upphov till ett symbolspråk där statusskillnader 
uttrycks bland annat i gravskicket 

Med hjälp av resonemanget om det arkaiska 
tänkandet och genomgången av de nutida 
jägar-samlargriipperna bygger Knutsson upp 
bilden av den ursprungliga människan. Sedan 
testas idéerna på det arkeologi: ka källmateria
le t Knutsson har valt att koncentrera sig på en 
fyndkategori, flintspån från gravar. Hon jäm
för de mesolitiska spånen med gravspån från 
mellan-neolitikum lör att försöka se och tolka 
skillnader mellan ett rörligt och ett bofast liv. 
En rad experiment utförs för att fastställa lun
de mdlan-neolitiska spånen tillverkats. Slutsat
serna Knutsson drar efter experimenten är att 
stridsyxekulturens gravspån är slagna från en
poliga koniska kärnor med facetterad platt
form medan de gropkeramiska spånen (som 
är funna i bophilssammanliang, spån saknas i 
gravarna) är slagna från tvåpoliga cylindriska 
kärnor. Efter jämförelser med material från 
den europeiska kontinenten och Mellanöstern, 
där de enpoliga kärnorna ingått i den materi
ella kulturen hos jo rdbrukande samhållen, 

drar Knutsson slutsatsen att dessa koniska en
poliga kärnor är en del i ett idékoncept som 
kom till Sydskandinavien under tidigneoliti
kum. Därefter startade två skilda processer. 
Inom den gropkeramiska kulturen tog man till 
sig idén som utveckades till den egna cylinder
metoden. I stridsyxekulturen direktimporte-
rade man spånen från de enpoliga kärnorna 
för rituellt bruk i gravmaterialet medan man 
använde annan flintteknik till vardagsbruk. 

När det gäller det mesolitiska flintmaterialet 
tittar Knutsson efter skillnader mellan grav-
och boplatsmaterial. Efter genomgång av flinta 
från Skatebolin och Vedbaek finner hon att 
gravflintan och boplatsmaterialet inte skiljer sig 
åt. Detta tolkar hon som att filmmaterialet i 
gravarna är de gravlagdas personliga tillhörig
heter och inte speciella gravgåvor. Hon näm
ner svårigheterna med att skilja grav- och b o 
platsmaterial åt i mesolitiska sammanhang där 
gravarna ju ligger på boplatserna och risken 
för sammanblandning är stor men låter inte 
detta påverka slutsatserna. 

Det mesolitiska och även det gropkeramiska 
samhället sägs passa väl in på Knutssons strikta 
definition av jägare-samlare. Dessa samhällen 
var präglade av det rörliga livet och ett emo
tionellt tänkesätt med ett icke-ritualiserat och 
ursprungligt förhållande till liv och död. När 
det gäller stridsyxekulturen var förhållandet 
det motsatta. Där fanns alla tecken på ett b o 
fast, hierarkiskt samhälle med ritualer som er
satt de naturliga känslorna. Knutssons anta
ganden att den mesolitiska och i viss mån även 
den gropkeramiska kulturen är exempel på 
folkgrupper med det ursprungliga, holistiska 
tänkesättet medan stridsyxekulturen är ett ex
empel på det rudimentära sättet att tänka anser 
hon därmed belagda. 

Den främsta invändningen jag har emot av
handlingen är Knutssons egen inställning till 
det hon studerar. Hon har från början bestämt 
sig för hur det skall sluta och det är svårt att 
tänka sig att hon skulle komma fram till annat 
än ett bekräftande av sina hypoteser. Hon har 
även bestämt sig för vad hon anser är bra och 
dåligt och låter denna övertygelse styra och 
driva arbetet som på så vis får ett värderande 
drag vilket gör det lite svårt att ta till sig. För-
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träffligheten i det ursprungliga framhävs och 
ställs emot det onaturliga och omänskliga i vårt 
moderna samhälle. Denna inställning till dåti
den bygger på att den är en tillbakablick. Den 
tar avstamp i moderna värderingar om gott och 
ont. Socialantropologen Tomas Hylland Erik
sen skriver i sin bok Historia, myt och identitet 
(1996) bland annat om vårt behov av begyn
nelser och sökande efter ursprung. Knutssons 
arbete kan ses som en del av detta sökande ef
ter ursprunget samtidigt som hon med sitt vär
derande också romantiserar bilden av detta ur
sprung. Frågan är om hon inte också deltar i 
den primitivisering av jägare-samlare som ti
diga antropologer beskyllts för. 

Detta leder oundvikligen till frågan: Skall vi 
värdera dåtiden? Kan vi bedöma förhistoriska 
människors liv? Eller, kan vi undvika det? Out
talade värderingar finns kanske alltid med i 
våra studier eftersom synen på dåtiden alltid 
präglas av nutiden. I Knutssons fall rör det sig 
om en öppen och uttalad värdering vilket ju 
gör den lättare för läsaren att bedöma, men 
kanske skulle avhandlingen tjänat i trovärdig
het på att det värderande draget utelämnats 
och en mer reflekterande inställning antagits. 
Det värderande budskapet hade kunnat tas 
upp i något annat sammanhang. 

Den socialantropologiska delen av avhand
lingen saknar en del nödvändig källkritik. Käll
materialet är hämtat i litteratur från olika peri
oder och är insamlat under olika förutsätt
ningar. Trots detta drar Knutsson slutsatser om 
generella drag hos de studerade folken som se
dan ligger till g rund för resten av avhand
lingen. De skillnader mellan rörliga och bo
fasta grupper som Knutsson kommit fram till är 
generella, slår hon fast. Detta leder till frågan 
om generaliseringar. Generalisera i någon grad 
måste vi göra, annars kan vi inte uttala oss om 
någonting alls. Men vilken nivå bör vi lägga oss 
på? Knutsson gör en egen kategori av alla, i och 
för sig strikt definierade, jägare-samlare och an
ser att denna kategori gäller över all tid och i 
allt rum. Hennes översikt är global och tids
perspektivet sveper från människans ursprung 
till nu levande jägargrupper. 

Avhandlingen saknar även en viss begrepps
diskussion. Ett nyckelbegrepp är ritual, efter

som mycket av resonemanget bygger på en 
ökad ritualisering i samband med neolitise-
ringen. Men begreppet definieras inte. Det står 
dock klart att Knutsson sätter likhetstecken 
mellan 'ritual' och 'systematisering'. Stridsyxe-
gravskickets enhetlighet visar på en ökad syste
matisering vilket Knutsson anser tyder på en 
ökad ritualisering. Detta stämmer i och för sig 
väl överens med flera ritualdefinitioner där ri
tualen sägs kännetecknas av bland annat lör-
malisering, stilisering och repetition. Men 
denna typ av definition är inte okritiserad. En
ligt Catherine Bell (1992, Ritual theory, ritual 
practice) befinner sig dessa ritualdefinitioner på 
fel nivå. Hon menar att ritualiseringen av en 
handling inte sitter i formen på utförandet. Ri
tualiseringen är någonting annat, en differen
tiering som varierar från kullur till kultur. Detta 
innebär att ritualerna inte kan ses som en egen 
generell eller global kategori handlingar. Med 
denna inställning till ritual kommer Knutssons 
slutsatser om mesolitikum som icke-ritualiserat 
och neolitiseringen som en utlösande faktor 
för ritualisering i ett nytt ljus. Kanske var me
solitikum inte så icke-ritualiserat som Knutsson 
vill göra det - kanske var de mesolitiska ritua
lerna bara annor lunda än de neolitiska? Ser 
man till Lars Larssons beskrivning av grav
skicket på Skateholm (1988, »Dödshus, djnr-
käkar och stenyxor» i Gravskick och gravdata) 
tycker jag att det är svårt att utesluta komplice
rade begravningsritualer. 

Frågan är vad Knutsson anser att gravar och 
gravmaterial innebär. Det neolitiska gravskicket 
ser hon endast som en social markering och 
det mesolitiska gravskicket tycks hon inte anse 
ha haft någon innebörd alls utöver ett uttryck 
för naturlig sorg. Denna ganska märkliga in
ställning beror som jag ser det på hennes ore-
flekterande syn på den materiella kulturens 
roll i samhällen. Detta är tydligast i hennes tolk
ning av de mesolitiska gravgåvorna. I motsats 
till de neolitiska gravgåvorna som hon tolkar 
som statusmarkörer, speciellt tillverkade för be
gravningen, tolkas de mesolitiska gravgåvorna 
utan undantag som personliga tillhörigheten I 
graven får dessa tillhörigheter ingen annan in
nebörd än de haft i livet. Det förutsätts alltså 
att föremålen också i livet bara haft en prak-

Fornvännen 92(1997) 



72 Recensioner 

tisk-1'unktiondl innebörd. Denna något enkla 
syn på den materiella kulturens roll bygger på 
Knutssons antagande att ett symboliskt ut
tryckssätt följer med hierarkisering av samhäl
let och endast då. Hon anser att jägare-samlare 
inte haft behov av att uttrycka sig symboliskt i 
sitt jämlika samhälle medan inan i ett hierar
kiskt samhälle haft behov av att symboliskt mar
kera olika status. Kanske har denna förenkling 
av den materiella kulturens roll att göra med 
Knutssons val av en enda fyndkategori, spånen 
i gravarna. Dessa har fått dominera tolkning
arna och gravmaterialets helhet har hamnat i 
skymundan. Förekomst av hjorthorn, rödockra 
med mera i mesolitiska gravar går inte att 
bortse från. Vilken innebörd har dessa föremål 
haft? Personlig utrustning, förklarar Knutsson 
och utesluter all annan än praktisk-finiktionell 
innebörd. Men frågan är om något i gravar 
överhuvudtaget kan ses som personlig utrust
ning. I och med att de hamnar i graven får fö
remålen en ny roll. 

Detta hänger även samman med Knutssons 
syn på jägar-sanilargruppernas känslomässiga 
uttryck. Hon anser att de ger uttryck för na
turliga känslor i sin behandling av barn och 
döda. Det är underförstått att de inte har några 
sociala konventioner på dessa områden, efter
som de lever enligt det ursprungliga livsmön-
stret Några sociala regler som styr dessa hand
lingar och är uttryck för annat än naturliga 
känslor är inte tänkbara för Knutsson. 

Knutssons inställning till samhällsföränd
ring är också intressant att diskutera. Hon an
ser att neolitiseringen och därmed också ett 
nytt sätt att tänka kommit som ett plågsamt 
b ro t t Detta stämmer väl överens med den r o 
mantiska bilden av de ursprungliga männi
skorna som förändringens offer. Oavsett vad 
man anser om neolitiseringens förlopp kan 
man fråga sig om en samhällsförändring alltid 
direkt följs av andra förändringar. Hur passar 
detta resonemang med till exempel mentalite
tens tröghet? Man kan tänka sig att tröghet i 
sättet att tänka kan få förändrad praxis som 
konsekvens vid förändrade förutsättningar. Det 
är lättare att ändra sitt sätt att handla i en för
ändrad situation än att ändra mentaliteten. Vad 
skulle det innebära för tolkningen av de för

ändrade gravsederna? Hur skulle trattbägar
kulturens gravar passa in i resonemanget? 

Denna brist på problematisering av den ma
teriella kulturens roll och gravarnas innebörd, 
hänger samman med Knutssons brist på teore
tisk grund. Forskningshistorik har fått ersätta 
teori och vissa begrepp lämnas oproblematise-
rade. Om man funderar över den materiella 
kulturens roll i reproduktionen av samhällen 
kan man vända sig till sociologin och teorier 
som utvecklats där. Ett exempel är Anthony 
Giddens strukturationsbegrepp som beskriver 
hur medlemmar i ett samhälle skapar och ska
pas av samhällets regler. Den materiella kultu
ren har en viktig roll i detta formande och om
formande av strukturer. Gravar och gravskick 
har alltså haft en aktiv del i skapandet av ett 
förhållande till omvärlden. Detta kan ske i 
ritualiseringen så som Catherine Bell beskriver 
den. Gravarna är alltså ett bra källmaterial när 
vi söker förhistoriska tänkesätt så som Knuts
son gör. Men jag anser att om hon haft en an
nan utgångspunkt än den hon valt, så hade 
hon kommit fram till ett annat resul tat Om 
bon till exempel valt någon av de sociologiska 
handlingsteorierna så tror jag inte att hon 
skulle dragit slutsatsen att jägare-samlare inte 
uttrycker något med sin materiella kultur, el
ler att de inte har behov av eller kan uttrycka 
sig med symboler. Jag tror inte heller att hon 
skulle ha sett gravarna i neolitikum enbart som 
markörer av social rang. Val av utgångspunkt i 
ett arbete får stora konsekvenser. Arbetsmetod, 
material och resultat påverkas starkt av den ut
gångspunkt man medvetet eller omedvetet valt 

Åsa Berggren 
Arkeologiska institutionen, Sandgatan 1, 

223 50 Lund 

ÖlandsJärnåldersgraijäll Rand I, 1987 (438 S.); 
Band II, 1991 (517 S.); Band III, 1996 (351 S.). 
Herausgegeben vom Riksantikvarieämbetet 
und den Statens Historiska Museer. ISBN 91-
7192-696-8; 91-7192-814-6; 91-7192-973-8. 

Die nicht nur vom Umfang her, sondern auch 
in der Ausstattung und Druckqualität, groBzii-
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gig konzipierte Reihe ist in einer Zeit ganz be
sonders zu begriiBen, in der es Mode gewor
den ist, die Funde, unsere primären Quellen, 
als sekundär zu betrachten. Statt dessen sind 
in jungster Zeit Diskussionen um neue Metho
den oder vermdnt l ich ak tud le re Interpreta-
tionszide in den Vordergrund gestdlt worden. 
Dieser temporären Erscheinung entgegenzu-
treten und auf der Grundlage der klassischen 
Methoden unseres Faches ein Inventarwerk fur 
einen kulturgeschichtlich wie geographisch ein-
heitlichen Raum vorzulegen - nämlich Öland -
gebiihrt ganz besondere Anerkennung. Letzt
lich sind es ausschlieBlich die Funde, die fur 
Fragestellungen und Bearbeitungen die Grund
lagen bilden. Dafur die Basis zu schaffen, ist das 
ausdriickliche Ziel dieser Reihe. 

Rez. känn nicht zu den Problemen einzd-
ner Gräber, Grabkomplexe und Gräberfelder 
Stellung nehmen. Fragen, ob die Interpreta
tion der Befunde oder die Datierung usw. Kor
rekturen oder Diskussionen bedurfen, muB 
den spezidlen Kennern der öländischen 
Funde vorbehalten bleiben. Hier soll v idmehr 
zur Konzeption der Reihe und zu deren Nutz-
barkeit Stellung genommen werden. 

Alle Bände sind nach dem gleichen Schema 
aufgebaut DaB es iiber einen so langen Er-
schdnugszeitraum redakt iondle Modifikatio
nen gibt, ist nicht verwunderlich. Wenn sie ne-
bensächlich sind, gehe ich darauf nicht näher 
ein. Jeder Band enthält ein Vorwort, fiir das je
weils U. E. Hagberg und B. Stjernquist verant-
wortlich zdchnen . Es ist stets in schwedischer 
und englischer Sprache verfaBt Im Vorwort 
des I. Bändes (S. 4 u. S. 5) wird darauf hinge-
wiesen, daB Oland von allén Landschaflen 
Schwedens wohl am besten erforscht ist. Trotz 
der vielen wissenschaftlichen und populären 
Veröffentlichungen gab und gibt es immer 
noch groBe Lucken in der Vorlage und Analyse 
wichtiger Funde. Dieser Mangel soll mit der 
nun begonnenen Reihe behoben werden, die 
einen vollständigen Zugriff auf alle Quellen er
möglichen will. Eine kurzgefaBte Forschungs-
geschichte von den Anfängen bis zur Gegen
warl bietet dem Leser bei eigenen Studien 
wichtige Kenntnisse zur Beurteilung. Die jiing
sten Forschungsergebnisse, die den Initiativen 

U. E. Hagbergs zu verdanken sind, vermit tdn 
beispidhaft, wie groB der Fundzuwachs sein 
känn, wenn rechtzeitig und konsequent einge-
griffen wird. Die Mitarbeiter der einzelnen 
Bände gehören zu der Gruppe von Forschern, 
die diese Arbeit vor Ort geldstet haben. Damit 
ist die authentische Bearbeitung des jeweils 
vorgdegten Materials der Kirchspiele (Ksp.) 
gewährleistet DaB in diesem Vorwort das Re-
daktionskomitee genannt , die geldgebenden 
Institutionen aufgezählt und die Zeichner und 
Fotografen vorgestellt werden, sei nur am 
Rande vermerkt 

Nach dem Vorwort folgt im I. Band eine all-
gemeine Einleitung in schwedischer Sprache 
(S. 7) von der Redakteurin M. Beskow. Sie 
fiihrt in das generd le Konzept aller Bände ein. 
Der Zweck der Publikation wird noch einmal 
begriindet, das Gliederungsschema vorgestellt 
und erläutert. Alle Dienststellen, deren Funde 
und Archivunterlagen (Protokolle, Berichte, 
Notizen und Bildmaterial) herangezogen wor
den sind, werden g e n a n n t Wichtig ist der 
Hinweis, daB die Terminologie des Reichsan-
tiquaramtes (Raä) modifiziert wurde, um sie 
den öländischen Verhältnissen anzupassen. 
Denn es ist beabsichtigt, b d der abschlieBen-
den Auswertung im letzten Band eine eigene 
Chronologie fiir die Insel zu erarbeiten. Vor 
die englische Fassung dieser Einleitung (S. 10) 
ist eine Ubersicht zur Terminologie und den 
Definitionen eingeschoben (S. 8) . Diese sind 
mit der genannten Einschränkung identisch 
mit der im Raä gebräuchlichen Nomenklatur. 
Weiter folgt noch eine Zdtskala (S. 9) , die von 
400 vor Chr. bis 1050 nach Chr. re icht Grund-
lage der Periodisierung dieses langen Zeitrau-
mes ist das Schema von O. Montelius. Es wird 
durch die j i ingeren Arbeiten von Almgren & 
Nerman 1923, Nerman 1935 und 1975, sowie 
Nylén 1955 verfeinert. Diese jungeren Gliede-
rungvorschläge werden in den Texten beruck-
sichtigt In den Banden II und III erscheint die 
Zdtskala - ergänzt durch eine Erklärung der 
Kartensymbole - vor der Terminologiefiber-
sicht Dafur entfällt bei diesen Banden der Ein
druck der Zeichenerklärungen in den Karten. 

Nach diesen Einldtungen und Ubersichten 
werden im I. Band sieben Ksp. des nördlichen 
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Mit tdtdls der Insel vorgestellt (ab S. 11). Das 
Fundmaterial ist von sechs Autoren bearbeitet 
worden: 1. Ksp. Alböke von L. und K. Holgers
son, 2. die Ksp. Köping und Löt von H. 
Schulze, 3. Ksp. Räpplinge von I. E. und K.-H. 
Arnell und 4. die Ksp. Egby, Bredsätra und 
Gärdslösa von M. Beskow Sjöberg. Je nach dem 
Fundreichtum, dem Forschungs- und Bearbei-
tungsstand variiert der Umfang der Vorlagen. 
Fiir das Ksp. Köping sind z.B. 118 Seiten erfor-
derlich, fur das Ksp. Löt dagen nur 9. Die Ma-
terialvorlagen der Ksp. sind in der Regel in 
sechs Abschnitte gegliedert, von denen der 
sechste, die Zusammenfassung, wieder zwei-
sprachig ist. 

Der erste Abschnitt ist eine Einfiihrung 
in die jeweiligen Voraussetzungen (Lage, 
GröBe, geologische Bedingungen, Topogra-
phie, Flächennutzungen, Besiedlung und ggf. 
die Forschungsgeschichte) der Ksp. Dieser Ab
schnitt ist meist mit Fotos von Geländedenk-
mälern und Funden ausgestattet Alle Fotos, 
Karten und Abbildungen - das gilt fur die 
ganze Reihe - haben zweisprachige Unter-
schriften. 

Der zweite Abschnitt ist eine Liste aller sicht
baren Geländedenkmäler. In ihr werden nicht 
nur die im Denkmalregister des Raä erfaBten 
Gräber und Gräberfelder, sondern auch die 
dort nicht registrierten, nach Typ, Lage und 
mit MaBangaben, aufgefiihrt In der Regel 
wird diese Liste durch eine Verbreitungskarte 
der aufgezählten Denkmäler vervollständigt 
Grundlage ist stets die amtliche Topographi-
sche Karte Schwedens. In diesen Listen ver-
miBt der Rez. bei den Denkmälern einen Hin
weis, die in den Folgekapiteln behandelt wer
den, denn das ist nur bei einem Teil von ihnen 
der Fall. 

Der dritte Abschnitt ist eine Beschreibung 
der ausgegrabenen Gräber und Gräberfelder, 
z.T. durch Tabellen ergänzt, z.T. werden nur 
tabdlarische Informationen gegeben. Der An
teil der in diesem Abschnitt b e h a n d d t e n 
Funde ist j e nach dem Forschungsstand der 
einzelnen Ksp. sehr unterschiedlich. Einige 
Beispiele aus dem I. Band: In den Ksp. Alböke 
und Löt entfällt der dritte Abschnitt gänzlich, 
weil keines der aufgdisteten Denkmäler aus

gegraben worden ist. Im Ksp. Köping sind von 
145 Listennummern 21, im Ksp. Räpplinge von 
163 nur 5 ausgegraben worden. Dieser Ab
schnitt, mit Ubersichtsfotos, Grabungsfotos, al
ten Planen, aber auch neueren Grabungsdo-
kumentat ionen und Karten im MaBstab 
1:10 000 reich ausgestattet, ist wiederum jeweils 
systematisch gegliedert. Nach Vorlage jedes 
einzelnen Komplexes wird dessen Topogra-
phie, die Form der Grabanlagen und die Grab-
sitte beschrieben. Däran schlieBt sich eine Dis
kussion iiber ausgewählte Funde und deren 
Datierung an, die bisherige Ansätze mitunter 
korrigieren. Es folgen Informationen iiber die 
anthropologischen Untersuchungsergebnisse, 
mitunter noch durch eine Tabelle ubersichtli-
cher gemacht. Den AbschluB bilden der Nach-
weis der Archivunterlagen (Nennung der Aus-
gräber und deren Protokolle im antiqua-
rischtopographischen Archiv des Raä, Inven-
tarniimmern der verwahrenden Museen) und 
der Literatur. 

Der vierte Abschnitt bringt eine tabdlari
sche Vorlage aller iibrigen Grabfunde, die un-
systematisch erfaBt worden sind. Die Angabe 
der Regis te rnummem - soweit vorhanden -
die Auflistung der Funde mit ihren Inventar-
nummern , die Nennung der Fundumstände, 
der Datierung und der Literatur liefern voll
ständige Informationen. 

Der fiinfte Abschnitt ist ein Katalog. Er 
zeichnet sich dadurch aus, daB die Fundbe-
schrdbung unmittelbar mit den Abbildungen 
kombiniert ist. Dies ist ein der Handlichkeit 
sehr förderliches Prinzip. Dieser Katalog ent
hält wiederum nicht alle in den vorangehen-
den Abschnitten drei und vier b e h a n d d t e n 
Funde. Er bringt nur eine Auswahl der Ob
jekte, die mit groBer Sicherheit als geschlossen 
bezeichnet werden können. Einige Beispiele 
aus dem I. Band mögen dies verdeutlichen. 
Beim Ksp. Alböke, wo es keinen dritten Ab
schnitt untersuchter Gräber gibt - wie oben ge
sagt - enthält der Katalog zwei Funde aus der 
Liste der ubrigen Gräber (Abschnitt vier). 
Beim Ksp. Köping mit 21 untersuchten Kom
plexen (Abschnitt drei) und 10 in der Liste der 
ubrigen (Abschnitt vier) enthält der Katalog 22 
Objekte mit Grabinventaren. In allén anderen 

Fornvännen 92 (1997) 



Recensioner 75 

Fållen ist der Benutzer auf die jeweiligen Hin
weise zu den Protokollen und der Literatur an-
gewiesen. In diesem Katalog werden die Funde 
nicht nach ihrer Periodenzugehörigkeit unter-
gl iedert Fiir den Auswertungsband wäre des
halb ein Register der Zdtstel lungen wun-
schenswert 

Der zusammenfassende zweisprachige sech-
ste Abschnitt bringt eine Karte der datierbaren 
Grabfunde aller Perioden. Der Vergleich die
ser Karte mit der Gesamtfundkarte des zweiten 
Abschnittes erlaubt dem Benutzer fiir seine 
Zidsetzungen und Fragestellungen eine aus-
gezeichnete quellenkritische Beurteilung, und 
das nicht nur, wenn er im Rahmen der geo-
graphisch-kartographischen Methode arbeitet. 

Den Abschluö des I. Bändes biidet ein zu
sammenfassender zweisprachiger Kommentar 
mit Analysen (S. 391 ff. u. S. 418 ff.). Die im 
schwedischen Text vorgelegten Abbildungen 
werden im englischen Teil nicht wiederholt. 
Däran schlieBen noch ein Literatur- und ein 
Abkurzungsverzdchnis (S. 434 ff. u. S. 438) an. 

Der II. Band enthält das Quellenmaterial von 
acht Ksp. aus dem sudlichen Mitteltdl Ölands 
(ab S. 9). Vier Autoren haben es bearbeitet: 1. 
Ksp. Högrum von H. Schulze, 2. Ksp. Glöm
minge, Algutsrum, Torslunda und Runsten von 
M. Rasch, 3. Ksp. Långlöt von K. Lundh und 
M. Rasch und 4. Ksp. Norra Möckleby und 
Gårdby von M. Beskow Sjöberg. 

Das Vorwort (S. 5 u. S. 6) bringt neben der 
Forschungsgeschichte nochmals eine Erläute-
rung des Aufbaus der Vorlagen. Hingewiesen 
wird darauf, daB im Gegensatz zum zusam-
menfassenden Kommentar mit Analysen des I. 
Bändes hier (ab S. 475 ff. schwedisch, ab S. 
496 ff. englisch) zwar ein ebenso bezeichnetes 
Kapitel folgt - Verfasserin ist M. Rasch - es han
delt sich aber nicht um einen Kommentar, son
dern um eine Studie uber die Waffengräber 
der vorrömischen Eisenzeit und der römischen 
Kaiserzeit Den AbschluB dieses Bändes bilden 
das Literaturverzeichnis (S. 512 ff.) und das 
Abkurzungsverzdchnis (S. 515). 

Der III. Band bringt das Quellenmaterial von 
sieben Ksp., die an den sudlichen Mitteltdl 

anschlieBen (ab S. 9). Sechs Autoren haben das 
Material bearbeitet: 1. Ksp. Vickleby von B. 
Magnus, M. Rasch und B. Edgren; 2. Ksp. 
Resmo, Mörbylånga und Kastlösa von H. 
Schulze; 3. Ksp. Sandby und Stenåsa von M. 
Beskow Sjöberg und 4. Ksp. Hulterstad von E. 
S. Königsson und M. Rasch. 

Das Vorwort (S. 5 u. S. 6) erklärt die not-
wendig gewordene Erweiterung der Reihe um 
einen Band und die vorgesehene neue Auftei-
lung. Die Forschungsgeschichte wird kurz vor
gestellt. Berichtet wird vom Symposium auf 
Öland im Mai 1992 „Prehistoric Graves as a 
Source of Information", das letztlich der För-
derung der Arbeiten an dieser Reihe und der 
Vorberd tung der abschlieBenden wissen
schaftlichen Gesamtauswertung zu dienen hat. 
Hingewiesen wird besonders auf den inzwi
schen vorgelegten Bericht des Symposiums in 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka
demiens Konferensserie Nr. 29, 1994. Dieser 
III. Band enthält keine zusammenfassende wis
senschaftliche Auswertung wie der I. Band. 
Am SchluB befinden sich das Literaturver
zeichnis (S. 348 ff.) und das Abkurzungsver
zdchnis (S. 351). 

Das Erscheinen des IV. Bändes ist fiir 1998 
vorgesehen. In ihm wird das Fundmaterial der 
siidlichen Ksp. der Insel vorgelegt werden. 

Der V. Band, er wird wohl erst nach der Jahr-
tausendwende vorliegen, soll die Funde der 
nördlichen Ksp. und die seit dem Erscheinen 
des I. Bändes 1987 notwendig gewordenen 
Nachträge enthal ten. Zu den Nachträgen ist 
noch anzumerken, daB es eine groBe Anzahl 
von Einzelfunden gibt, die vidfach aus der 
Friihzeit der archäologischen Forschung stam
men. Wenn es auch nicht beweisbar, aber doch 
sehr wahrscheinlich ist, daB sie einem ur-
sprunglichen Grabzusammenhang entstam-
men, sollten sie ergänzend vorgelegt werden. 
Eine Liste dieser Funde, bei denen nicht ein 
Siedlungs- oder Depotcharakter anzunehmen 
ist, wurde das Bild erheblich abrunden, denn 
sie sind fiir die Eisenzeit Ölands teilweise sehr 
repräsentativ. Ausnahmen von der strengen 
Einschränktmg auf Grabfunde sind bereits ge
macht worden. Der gold. Fingering von Rön-
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nerum, Ksp. Högsrum, ein Einzelfund, wird in 
der Zusammenfassung (Bd. II, S. 34) genannt 
und abgebildet. Der gold. Berlock von Ler
kaka, Ksp. Runsten, und die gold. Perle von S. 
Bäck, aus dem gleichen Ksp., beides Einzel
funde, werden im Zusammenhang mit dem 
gold. Berlock von Hörninge, Ksp. Köping, in 
der Zusammenfassung (Bd. II, S. 370 f.) er
wähnt und abgebildet. 

Zugleich soll in diesem V. Band die zusam
menfassende Gesamtauswertung der vollstän-
digen Reihe erscheinen. O b es nicht notwen-
dig werden wird, fur diese zusammenfassende 
wissenschaftliche Auswertung aller vorgelegten 
Funde und Befunde einen eigenen Band vor-
zusehen? Der riesige Umfang der Quellen, es 
wird immerhin das Material von sechs Kultur
perioden berucksichtigt, die einen Zeitraum 
von nahezu e indnha lb jahr tausenden einneh-
men, lassen es wunschenswert erscheinen, die 
abschlieBenden Analysen und Synthesen in ei
ner angemessenen Ausfiihrlichkeit und Grund-
lichkeit adäquat der Qualität der Fundvorlagen 
auszufuhren. Fiir den Umfang ist noch zu be-
denken, daB eine Geschichte der Eisenzeit 
Ölands nicht geschrieben werden känn, wenn 
nicht auch die in dieser Reihe nicht vorgeleg
ten Siedlungs- und Depotfunde in die Uberle-
gungen einbezogen werden. 

Obwohl die Reihe noch nicht abgeschlossen ist, 
känn jetzt schon gesagt werden, daB die her-
vorragende Konzeption als mustergiiltig be
zeichnet werden muB. Die Art der Fundvorlage 
geht in der Form iiber die iiblichen Inventar-
werke, wie sie z.B. fiir archäologische Landes-
aufnahmen bestehen, weit hinaus. Die Quellen 
sind unter verschiedenen Aspekten so aufbe-
reitet, daB fur Arbeiten an und mit ihnen eine 
sehr gute Basis geschaffen worden ist. Zu hof-
fen ist, dieser neue Standard werde Schule ma
ehen. Sicher ist, diese Art der Präsentation ölän-
discher Funde und Befunde, wird bei zuktinfti-
gen Forschungen die Folge haben, daB sie 
intensiver beachtet nnd einbezogen werden. 

Bernhard Beckmann 
Im Dammwald 16 DE-613 81 Friedrichsdorf 

Tyskland 

Pavel Nicklasson, Svärdet ljuger inte. Vapenfynd 
från äldre järnålder på Sveriges fastland. (Acta ar
chaeologica Lundensia. Series prima in 4" No 
22). 275 s., 65 fig. samt föremålsavbildningar. 
Lund 1997. ISBN 91-2201751-8. 

Idag är det knappast en överdrift att säga, att 
svensk arkeologi präglas av ett pluralistiskt kli
m a t Det mesta är tillåtet och de flesta, men 
kanske inte alla, -ismer accepteras. Ett mer el
ler mindre nyvaknat intresse för artefakter kan 
även spåras hos den yngre forskarskaran, och 
det är idag inte ovanligt att konkreta artefakt-
material utgör utgångspunkter för akademiska 
avhandlingar. Pavel Nicklassons doktorsav
handling, med den en smula gåtfulla titeln 
Svärdet ljuger inte. Vapengravar från äbire järnålder 
på Sveriges fastland, är bara ett exempel på 
detta, och ett exempel som visar att ett före
målsintresse kan kombineras med ett teoretiskt 
och filosofiskt intresse. Och att det ur denna 
kombination kan komma något som kommer 
att bli till stor användning för hans nutida och 
framtida kollegor. 

Den titel som valts för arbetet, »Svärdet lju
ger inte», antyder, att författaren söker en ob
jektiv sanning hos föremålen, men när man läst 
klart boken har man snarast intrycket att om 
det är något som vapnen gör, så är det att avge 
falskt vittnesbörd. Författaren hade gärna fått 
förklara för oss okunniga läsare vad han hade 
för avsikt med valet av titel! 

Avhandlingen låter sig uppdelas i 5 större 
avsnitt, sammanhållna av gemensamma teman. 
Ett första logiskt avsnitt utgör de två inledande 
kapitlen, det första kort och gott kallat »Inled
ning» och det andra »Problemet Tacitus». Där
efter följer avhandlingens största avsnitt, mot
svarande kapitel 3-16. Detta utgör den geo
grafiskt baserade analysen där samtliga svenska 
landskap med vapenfynd från äldre järnålder 
diskuteras ur skilda aspekter. Därpå följer ett 
tredje avsnitt, kapitel 11-15, som kan beskrivas 
som en fördjupad diskussion kring vapengra
varna. I kapitel 16 knyts det hela samman och 
därefter görs en sammanfattning. 

I inledningen redovisas till att börja med för
fattarens egen väg fram till de frågeställningar 
och problemkomplex som han funnit lämpliga 
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och möjliga att behandla inom ramen för av
handl ingen. Författaren framhåller hur han 
strävat efter att närma sig materialet med nya, 
öppna ögon och hur han likaså försökt att vara 
öppen för nya impulser och intryck och inte 
främmande för att ompröva vedertagna stånd
punkter. Som företrädare för en »narrativis-
tisk» vetenskapssyn ser han arkeologiämnet 
som tudelat: å ena sidan en utforskning av det 
förflutna genom skilda typer av lämningar, å 
andra sidan den text som skapar en föreställ
ning om forntiden, den litterära, dramatise
rade arkeologin. Det är den senare delen som 
uppenbarligen fångat författares stora intresse, 
och avhandlingen innehåller därför en mängd 
exempel på hur det arkeologiska materialet 
kan behandlas på detta sätt. Inställningen kan 
exemplifieras med ett citat: »mening skapas, el
ler rättare återskapas gång på gång av mig som 
författare och av läsaren» (s. 18). Och detta 
kan sägas utgöra ett av de viktigare temana i av
handlingen: försöken att skapa mening, dvs. att 
tolka gjorda observationer. Därför karaktärise
ras boken av en mängd tolkningar - många 
spännande, många välgrundade men ibland 
också några som inte känns helt övertygande 
och ibland också sådana som är en smula mot
sägelsefulla. Nyckelproblemet är, som jag ser 
det, författarens inställning till graven som så
dan. Ibland anses denna som en tillrättalagd 
idé, utan egentlig förankring i verkligheten. 
Men i andra sammanhang ses graven som en 
spegelbild av en faktisk situation, den förhisto 
ria som funnits. Detta medför att gravarna 
ibland används för att skriva »politisk historia» 
och uppfattas som tecken på förändringar i det 
bakomliggande samhället. I andra fall ses de 
som motsatsen, som manipulationer utan eller 
med ringa verklighetsförankring. Här finns 
alltså en ambivalens hos författaren, där han 
vacklar mellan ett klart teoretiskt ställningsta
gande och en i övrigt mycket traditionell in
ställning till arkeologin och det arkeologiska 
källmaterialet. 

Inledningen innehåller även en analytiskt 
upplagd forskningshistorik kring vapengravar, 
där enskilda forskares arbeten sätts in i och vär
deras mot sin rätta kulturhistoriska kontext. 
Denna framställning är i högsta grad intressant 

och läsvärd, och den illustrerar väl hur bero
ende arkeologin och arkeologer är av den tid 
de verkar i och hur man medvetet eller omed
vetet tolkar arkeologiska lämningar i enlighet 
med de strömningar som genomsyrar samti
den. Inte minst ses detta av hur vapen och va
pengravar behandlats efter andra världskrigets 
slut. Då tonades den militanta sidan hos va
pengravarna ner och intresset riktades mot kro
nologi och typologi. Kontakter och påverkan 
blev honnörsord. Ett närmande till samhälls
vetenskaperna skedde, och ett intresse för det 
förhistoriska samhällets organisation växte sig 
starkt, och man försökte att insätta vapnen och 
vapengravarna i dessa modeller. Vapnen upp
fattades heller inte längre som bundna till en 
kultur eller ett folk. Istället relaterades de i hög
re grad än tidigare till en individ. Författaren 
vill i detta se en förskjutning bort från den 
»stora historien» och mot individen, han eller 
hon som gjorde historien. Ett intresse föds även 
för vapnen som vittnesbörd för hur beväp-
ningen sett ut, dvs. vapnen och de gravar där 
de uppträder ses som reella speglingar av den 
levande kulturen. Denna debatt har en klinisk, 
akademisk karaktär och det är fullständigt up
penbart att diskussionen förs vid skrivbordet 
utan erfarenhet av slagfältets vedermödor. Ett 
undantag utgör de forskare som arbetar i det 
som benämns »postvietnam-andan», där strid 
och krig skildras med filmkamerans objektivitet 
och närhet, opersonligt men realistiskt. 

Det betonas vidare hur en materialistisk, of
tast marxistisk historiesyn gjort sig gällande 
inom modern nordisk järnålders- och medel
tidsforskning. I denna har vapnen och vapen
gravarna satts in i ett sammanhang där de upp
fattats som vittnesbörd om hur de styrande klas
serna manifesterat sin ställning. Den materiella 
kulturen förstås med andra ord i termer av ide
ologi eller, rättare sagt, som transformationer 
av ideologi. L. Hedeagers betydelsefulla arbete 
kring Danmarks järnålder lyfts fram som ett ex
empel på detta. Individen får här stå tillbaka 
för det generella och standardiserade, ett syn
sätt som anses felaktigt av författaren men som 
ändock är ett kännetecknande drag även för 
denna publikation. Det framhålls i och för sig 
att »tolkningen måste utgå från kontexten och 
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ined en hög generaliseringsnivå förlorar man 
de enskilda fyndens vittnesbörd» (s. 15), men 
trots att detta är en av avhandlingens stöttepe
lare kan man inte undgå att konstatera att b o 
ken inte riktigt förmår att leva upp till detta. I 
många av tolkningarna sker just det som kriti
seras. En för hög generaliseringsnivå väljs och 
därmed går fyndens vittnesbörd förlorad. Detta 
gäller bland annat när det längre fram i av
handlingen diskuteras vem personen med va
pen var. Trots att det finns såväl yngre individer 
som två osteologiskt bestämda kvinnor slås bara 
fast att »i några fall även yngre individer och 
kvinnor gravlagts med vapen» (s. 122), och 
detta utvecklas inte närmare. Sak samma gäl
ler i ett annat kapitel, där innehållet i gravarna 
behandlas. Där diskuteras förekomsten i gra
varna av statusföremål, bland annat guldföre
mål. Dessa klumpas emellertid samman till en 
närmast anonym massa, trots att det har visat 
sig i andra analyser att en hög grad av detalje-
ring kan ge intressanta resultat vad beträffar 
olika fingerringstypers koppling till skilda sta-
tusgrupper bland vapengravarna. Och detta 
trots att det betonas att fyndens vittnesbörd är 
det väsentliga, och trots att detta kan ha bety
delse för tolkningen av materialet i sin helhet! 
För är det inte så att det är undantagen som 
bekräftar regeln och därmed ger en fingervis
ning om vad gravarna egentligen står för? 

Forskningshistoriken rymmer även ett av
snitt om typologier och typologer. Bland annat 
behandlas M.Jahns betydelsefulla arbete från 
1916, som sätts in en samtid som styrt inte bara 
tolkningar utan även så »objektiva» företeelser 
som utbredningskartor. Detta konstaterande 
medför emellertid inte att hans arbete skulle 
sakna värde. Tvärt om. Författaren visar, hur 
man än idag arbetar i hans anda. Bland de mo
derna arbeten som lyfts fram intar naturligtvis 
J. Ilkja-rs publikationer av Illerup-materialet en 
särställning. Bland svenska arbeten nämns E. 
Nyléns bearbetning av det gotländska materia
let från förromersk jä rnå lder och serien 
Ölands järnäldersgravfält Avsnittet kring typo
logi avslutas med en kort kronologisk diskus
sion, där de i avhandlingen använda fas- och 
periodbeteckningarna definieras. Författaren 
bar valt att tillämpa en kronologi för romersk 

järnålder som bl.a. bygger på Eggers. Detta är 
verkligen att välkomna. Svensk arkeologi har i 
allt för hög grad fastnat i den Montdianska och 
Almgren-Nermanska periodindelningen och 
därmed förlorat möjligheter till jämförelser 
med bland annat danskt och kontinentalt ma
terial. Man har på så vis även till viss d d avsvu
rit sig möjligheten till kulturhistoriska utvärde
ringar av det slag som vi sett så många frukt
bara och intressanta exempel på från danskt 
håll. Men även om författaren valt en modern 
relativ kronologi måste det sägas att hans upp
fattning om de absoluta dateringarna inte helt 
stär i samklang med modern kronologisk forsk
ning. Här hade det därför behövts en avsevärt 
utförligare diskussion än den som förs, och för
fattaren borde i högre grad än v ad som sker re
fererat relevant kronologisk litteratur. Det hade 
även varit önskvärt med en högre grad av 
stringens i de absoluta dateringarna av de en
skilda faserna. Nu svävar författaren på målet i 
hög grad, och fasgränserna överensstämmer 
inte mellan olika avsnitt i boken. Bla:s början 
sätts exempelvis vid skilda tidpunkter, och över
gången mellan äldre och yngre romersk järn
ålder fixeras även på skilda sätt. Här hade det 
alltså behövts en uppstramning och en utvidg
ning, speciellt mot bakgrund av att kronologin 
utgör en av avhandlingens bärande element 
och många tolkningar sker utifrån fyndens k r o 
nologiska inplacering. 

»Problemet Tacitus» är rubriken på av
handlingens andra kapitel och här behandlas 
den romerske historikern Cornelius Tacitus, 
nästan uteslutande utifrån hans arbete Germa
nia. Författaren intar en i mitt tycke onödigt 
kritisk hållning visavi Tacitus och ser honom 
som en problematisk källa. Problematiken lig
ger emellertid inte främst i vad Tacitus en gång 
skrivit utan huvudsakligen i det faktum att han 
»missbrukats» av sentida arkeologer. Kritiken 
av Tacitus delas upp i två delar: en källkritisk 
där tillförlitligheten bedöms och en där an
vändandet av Tacitus diskuteras. Tillförlitlig
heten hos Tacitus anses inte gå att avgöra och 
författaren hävdar till och med (s. 25) att det är 
»ointressant om Tacitus mer eller mindre med
vetet nedtecknade lögner eller fantasier. Det 
intressanta är hur hans uppgifter har brukats 
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och missbrukats av sentida forskare. Sannings
halten hos Tacitus är irrelevant och förmodli
gen är den omöjlig att utröna.» I den fortsatta 
diskussionen studeras bland annat hur Tacitus 
använts av arkeologer för att förklara arkeolo
giska fenomen men också det omvända, när ar
keologer har förklarat passusar hos Tacitus ut
ifrån arkeologiska material. Även om detta är 
en intressant infallsvinkel tycker jag att förfat
taren alltför lättvindigt avfärdar Tacitus som 
källa utan att försöka problematisera frågan 
mer utförligt. Han ställer sig till exempel aldrig 
frågan varför Tacitus skrev det han skrev, han 
diskuterar inte hans andra arbeten som har re
levans i sammanhanget och han diskuterar 
överhuvudtaget inte andra samtida eller nästan 
samtida, jämförbara arbeten. Jag kan därför ab
solut inte dela författarens uppfattning att san
ningshalten hos Tacitus är ointressant. Och 
längre fram används för övrigt förklaringsmo
deller som direkt är tagna från Tacitus och pas
susar hämtas från honom för att verifiera arke
ologiska iakttagelser (t.ex. s. 79). Man frågar 
sig vilken relevans sådana hänvisningar har om 
Tacitus döms ut som källa. 

Avhandlingens tyngsta avsnitt inleds i och 
med kapitel 3: den geografiskt upplagda analy
sen av det samlade svenska vapenmaterialet 
från äldre järnålder. Författaren har genom 
denna analys för första gången gjort en före
dömlig och strukturerad presentation av mate
rialet. Detta är ovärderligt. Analysen följer ett 
enhetligt schema och är identiskt upplagd för 
de enskilda analysområdena. Den omfattar en 
forskningshistorik, en kronologisk analys samt 
en diskussion kring gravskicket och materialets 
geografiska spridning. Efter den kronologiska 
analysen följer en sammanfattning där resulta
tet diskuteras och tolkas. Genom att behandla 
materialet på ett så helt igenom konsekvent sätt 
har författaren gjort en materialredovisning, 
där läsaren snabbt kan gå in i ett enskilt avsnitt 
och hämta den information han eller hon be
höver. Boken kommer att kunna användas inte 
bara vid skrivbordet utan lika ofta i fält De fyl
liga forskningsbistoriska avsnitten som inleder 
varje kapitel är mycket välskrivna och analytiska 
till sin natur och kominer säkerligen att skapa 
möjligheter för en ökad förståelse för enskilda 

tolkningar. Jag tror även att avsnitten kommer 
att stimulera till fortsatta diskussioner på såväl 
det regionala som det lokala planet. Att insätta 
de här gjorda analyserna i sitt kulturlandskap, 
där gravarna ingått och där den gravlagde age
rat, kan säkerligen vara fruktbart och ge många 
spännande och oväntade resultat. Lägg till 
detta att man försöker analysera materialet in
satt i ett längre tidsperspektiv och inte fryser 
det i ett givet rum. Förmodligen kan vissa av de 
här diskuterade gravarna ses som begynnelsen 
på en utveckling som kulminerar långt senare, 
kanske först under vikingatid eller medeltid. 

De tio kapitel som den geografiska analysen 
omfattar är alltför faktafyllda för att det skall 
vara meningsfullt att försöka ge sig på ett refe
r a t Jag nöjer mig därför med det ovan sagda 
även om detta inte på långa vägar motsvarar 
den betydelse jag anser avsnittet har. Inte minst 
tror jag att de regionala grupper som författa
ren urskiljer kommer att få betydelse för en 
fortsatt diskussion kring den »politiska geogra
fin» inom det nuvarande Fastlandssverige. I för
längningen anar man betydelsen för hela vår 
förståelse av den politiska situationen i områ
det vid denna tid. Hur förhåller sig dessa grup
per till de resultat som man utvunnit ur de 
danska mossfynden, där det i vissa falla tycks 
klarlagt att de besegrade fienderna kommit 
från Västsverige eller Sydnorge? Kan detta kan
ske, mot bakgrund av de resultat som presen
teras i föreliggande avhandling, förstås i termer 
av allianser, större sammanhållna »länder» el
ler liknande. Detta är frågeställningar och pro
blemkomplex som ligger långt utanför ra
marna för det här aktuella arbetet men som nu 
kanske kan diskuteras med större säkerhet. 

I och med kapitel 11, som kallas »De le
vande döda», inleds avhandlingens tredje te
matiska avsnitt, det som skulle kunna kallas den 
fördjupade analysen. Titeln säger allt Här stär 
individen i fokus. Vem var det som begravdes 
med vapen? Enligt de utförda osteologiska be
stämningarna rör det sig, med två undantag 
när, om män, de flesta vuxna. Detta uppfattas 
som ett tecken på att det krävs en viss social 
ställning för alt kunna begravas med vapen. 
Och det tycks vidare som om bara en man per 
generation och bebyggdseenhet kunde 
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komma i fråga. Detta gäller för äldre romersk 
järnålder. Under yngre romersk järnålder kan 
detta mönster inte längre iakttagas. 

Som jag redan tidigare framhållit är detta 
ett av de avsnitt i avhandlingen där jag tycker 
att författaren väljer att lägga sig på en alltför 
hög generaliseringsnivå. Han redovisar 28 oste
ologiska bestämningar. Av dessa kan 22 köns-
bestämmas, 20 som män och två som kvinnor. 
Åldern har bestämts hos 21 individer. Av dem 
är 3 unga. Det är med andra ord inte ett stort 
material, och frågan är om man med hänsyn 
till fördelningen verkligen kan göra så ka t ego 
riska tolkningar som görs? Jag hade för övrigt 
själv gärna sett att det osteologiska materialet 
använts i litet högre utsträckning än vad som 
sker nu. Här hade det kanske varit möjligt att 
på annat sätt verifiera de arkeologiska tolk
ningar som görs av individen och hans ställ
ning. När det på s. 153 sägs att »statusen att bli 
begravd med vapen kan ha gått i arv» så base
ras detta uteslutande på arkeologisk slutled
ning. Det är fenomenet med en vapengrav per 
generation som skulle kunna tyda på ärftlig 
rätt. Men detta hade även kunnat diskuteras ut
ifrån det osteologiska mater ia le t Analyser 
gjorda i Danmark visar, att det finns en klar 
koppling mellan individer med stor kropps
längd och statusavspeglande föremål i gra
varna. Kroppslängden tyder på att dessa indi
vider allt sedan barnsben haft god tillgång på 
mat, vilket i sin tur skulle kunna tyda på en sta
ms som är ärvd, dvs. de föds till status. En sådan 
infallsvinkel diskuteras emellertid inte. Och i 
materialet ingår för övrigt minst en grav där 
tesen om den ärvda statusen ställs på huvude t 
I grav 209 vid gravfaltet på Basttibacken, Tor
tuna socken, Västmanland, låg en ung inan be
gravd tillsammans med sporrar, en föremåls
typ som traditionellt anses avspegla hög militär 
status. Men denne man hade tänder som visar 
att han under barndomen förmodligen utsatts 
för perioder av svält! Detta är svårt att förena 
med tanken på ärvd status och tyder snarast 
på att mannen trots sina unga år av egen kraft 
kämpat sig upp på den sociala rangskalan. Det 
finns även andra tecken i det arkeologiska ma
terialet som antyder att B2 är en dynamisk fäs 
då äldre strukturer rämnar eller förändras. 

Också vissa kvinnogravar från fasen ger likar
tade signaler. 

I kapitel 12 behandlas »Gravgåvor förutom 
vapen i vapengravarna». Dessa föremål tillhör 
4 kategorier: redskap, personliga tillhörighe
ter, djurben och andra lämningar efter djur 
samt statusföremål. Trots att man vid ett ytligt 
betraktande kan förmoda att föremål som till
hör de två första kategorierna skall ha en janin 
spridning över området kan regionalt beting
ade drag ses. Det är exempelvis tydligt att kni
var är en sydöstsvensk företeelse i vapengravs-
sammanhang, att bältedetaljer är vanligast på 
östsvenskt området och att eldslagningsstenar 
och annan utrustning för att göra upp d d är 
ett småländskt fenomen. Detta antyder, att 
»anspråkslösa föremål» säger mer om regio
nalitet och lokala sedvänjor än praktföremål. 
Men även bland statusföremålen kan regiona
litet ses. Importföremål från romerskt område 
är exempelvis vanligast i Öster- och Västergöt
land. 

Den yttre gravformen är en annan faktor 
som diskuteras, och dess betydelse som länk 
mellan de döda och de levande och som en 
manipulation av landskapet betonas. Det går 
att se allmänna tendenser även vad beträffar 
gravöverbyggnaderna. Men de flesta skillnader 
är regionala. I Mälardalen är exempelvis gra
varna större än i Öster- och Västergötland. För
fattaren menar, att detta kan bero på att man i 
Mälardalen kompenserat ett torftigt gravin
ventarium med större gravöverbyggnader. 
Tolkningen förutsätter med andra ord att de 
dåtida upplänningarna hade så ingående kun
skaper om det sätt varpå man gravlagde sina 
krigare i Öster- och Västergötland, att de kom
penserade detta genom större arbetsinsats för 
själva m o n u m e n t e t Man frågar sig verkligen 
om detta är sannolikt 

Den sista aspekten som analyseras är grav
fälten och hur vapengravarna uppträder på 
dessa. Flera intressanta aspekter behandlas 
inom denna ram, bland annat de skillnader 
som finns mellan olika regioner och olika ti
der. Detta gäller bland annat antalet vapengra-
var per gravfält, kontinuiteten mellan olika fa
ser vad beträffar vapengravar och gravfält etc. 
Det slås vidare fast att nian kan se två tendenser 
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i placeringen av vapengravarna på gravfälten. I 
en variant, den vanligaste, koncentrerar sig va
pengravarna till en del av gravfälten. I den an
dra modellen tycks gravarna vara anlagda i fa-
milje-, släkt- eller gårdsgrupper. 

I kapitlet »Depåfynd av vapen» diskuteras en 
intressant g rupp vapenfynd, de som härrör 
från andra typer av samlade fynd än gravar. 
Vissa av dem har framkommit i våtmarker och 
är krigsbytesoffer. I andra fall har stångvapen 
påträffats på torra land, och dessa kan möjli
gen tolkas som centrala vapendepåer. De skulle 
därmed kunna vittna om en monopolisering 
av vapeninnehavet och kopplas till de status
tyngda vapengravar som framträder ungefär 
samtidigt 

Kapitel 16 bär titeln »Vapenkombinationer 
och regionala grupper» och utgör en summe
ring och fördjupning av de föregående analy
serna. Nytt material i form av kvinnogravar tas 
dessutom med i diskussionen för att försöka 
förankra resultaten även genom andra mate
rial. Redan under förromersk jä rnå lder kan 
flera regionala grupper urskiljas i vapengravs-
materialet. I Öster- och Västergötland karaktä
riseras denna g rupp av en beväpning bestå
ende av svärd och lans. Tillsammans med 
Öland bildar de båda landskapen ett enhetligt 
område under period III. I det samtida Mälar
dalen är vapenuppsät tningarna mindre och 
samtidigt mer varierade. På Västkusten kan 
även en region urskiljas. Även under B2 kan re
gionala drag ses med utgångspunkt från fram
för allt vapenkombinationerna. 5-6 huvudom
råden låter sig urskiljas: 1) Skåne, 2) resten av 
sydligaste Sverige, ev. inkl. Västergötland, 3) 
Östergötland, 4) Mälardalen, 5) Mellannorr-
lands kustland och 6) möjligen Västergötland. 
Detta resultat relateras till de »rika» kvinno
gravar som börjar uppträda under B2 och en 
korrelation kan konstateras. 

Under C2 och C3, dvs. under yngre romersk 
järnålder, kan man säga att två skilda grupper 
utkristalliserar sig: praktgravar och gravar i ut
marksbygder. Praktgravarna ses som anlagda 
för en ny klass, en samling »rovriddare», vars 
ställning grundats på militär makt och som 
möjligen avrustat den tidigare med vapen grav
lagda befolkningen. 

Avslutningsvis görs en summering av av
handl ingen, en form av personlig reflektion 
över arbetet, där författaren bland annat för
söker förklara sitt arbetssätt Det framhålls att 
status kan ses som ett tema i avhandlingen, di
rekt eller indirekt, och begreppets mångbott-
nighet diskuteras. Författaren för även ett evo-
lutionistiskt resonemang om de kronologiska 
termerna äldre respektive yngre romersk järn
ålder, och menar att perioderna även skall för
stås som högre eller mindre grad av romanise-
ring i Norden. Skillnaden exempelvis i fråga 
om befolkningsstorlek mellan äldre och yngre 
romersk järnålder betonas, och dessa skillna
ders konsekvenser för samhället i stort berörs. 
Författaren fortsätter med att urskilja tre faser 
i vapengravsmaterialet En inledande etable-
ringsfas,/a5 1, under sen förromersk järnålder 
och en fas 2 som betraktas som den klassiska 
vapengravshorisonten under sen förromersk 
och äldre romersk järnålder. Dessa gravar skil
j e r sig från samtida gravar uteslutande genom 
att innehålla vapen. Fas 3 slutligen represen
teras av de statustyngda vapengravar från 
främst yngre romersk j ä rnåde r vilka ses som 
uttryck för uppkomsten av en ny maktel i t Att 
vapengravarna upphör efter fas 3 tolkas som 
att vapnen kontrollerats från centralt håll, och 
krigsbytesoffren vittnar om att de förstörts ri
tuellt efter strid för att inte få en alltför vid 
spridning. 

Den till avhandlingen hörande katalogde
len är upplagd landskapsvis i den ordning som 
materialet diskuteras i texten. Fynden är avbil
dade i schematiska konturteckningar som ger 
en god uppfattning om kombinationerna och 
som gör att ka ta logdden kommer att bli 
mycket användbar. I sig är ju en katalog alltid 
det, men det rikhaltiga illustrationsmaterialet 
förhöjer värdet ytterligare. En kritisk anmärk
ning som möjligen skulle kunna anföras till re
dovisningen är att fynden har numrerats inom 
landskapen. Men detta är marginella anmärk
ningar. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att Pavel 
Nicklasson genom sin bok Svärdet ljuger inteinte 
bara samlat in och analyserat ett mycket om
fattande material. Han har också skrivit en bok 
som är mycket idérik och fylld av tolkningar. 
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Den kommer, hoppas jag, att ge upphov till ett 
förnyat intresse för perioden från svenska sida 
och utgör ännu en plattform för framtida fors
kare att verka från. 

Kent Andersson 

A. Ellegård och G. Äkerström-Hougen (red.), 
Rome and the North. Studies in Mediterranean 
Archaeology and Literature. 135. Göteborg 
1996. 123 s., ill. ISBN 91-7081-104-0. 

Inom ramen Rome and the North, en publikation 
tillkommen efter ett tvådagarssymposium i Gö
teborg 1993, möts klassiska och »barbariska» 
forskare under ett gemensamt tema, senanti
ken och arvet efter det romerska väldet. Bidra
gen är högst skiftande: vissa har direkt relevans 
för temat, andra kanske något mindre. Möjli
gen saknar man, som nordist, för oss klassiska 
ämnen som brakteatikonografi, romerskt in
flytande i form av materiell och icke-materiell 
import till Skandinavien etc. men ut rymmet 
hade säkerligen inte tillåtit att även dessa as
pekter belysts. Som det är nu har man ett fler
tal idéväckande och intressanta bidrag att ta del 
av och att låta sig inspireras av. 

De två inledande uppsatserna ägnas ro
mersk påverkan på germansk lagstiftning, ett 
ämne som rymmer många intressanta aspek
ter, lan Wood redogör först för problematiken 
i ett större perspektiv, varefter Patrick Worm-
land diskuterar tidiga engelska lagtexter. För 
mig, som är fullständig novis på området, före
faller det mest märkligt att varken Wood eller 
Wormland, trots sin stora och ingående kun
skap i ämnet, aldrig någon gång stannar upp 
och ställer sig frågan: varför? Då menar jag 
framför allt att man måste reflektera över vad i 
samhället som vid denna tid krävde att lagarna 
skrevs ned och även varför man valde att bygga 
på den romerska traditionen. Det är trots allt 
germanska stater det rör sig om, med en ger
mansk, oral rättstradition. Kan man som driv
kraft kanske se ideologiska orsaker, ett behov 
hos överheten att kodifiera lagen och genom 
den romerska traditionen söka en legitimitet 

för sin egen ställning som den annars hade 
svårt att finna? Att med andra ord rättfärdig-
göra sig själv som arvtagare av den romerska 
idén? Att laggivandet haft stor betydelse för 
framväxten av de germanska kungariken som 
uppstod ur romarrikets aska visar Dick Harri
sens bidrag »The early state in Lombard Italy», 
en intressant analys av det lombardiska Italien 
som också har rent metodiskt intresse. Harri
son diskuterar skilda faktorer som leder fram 
till och konsoliderar en »tidig stat» och kan 
visa, vilket är en smula förvånande, att skatt-
läggandet, som i allmänhet brukar lyftas fram 
som en central funktion för en statsmakt, inte 
spelat någon avgörande roll i den langobar
diska staten. Istället betonar Harrison betydel
sen av att de romerska städerna överlevde r o 
marrikets fall och kom att få en nyckelposition 
som primus motor i ekonomin och centralstyr
ningen. 

Thomas Lindkvist ger sin syn på statsdanan-
det i Sverige under rubriken »The origins of a 
state society in medieval Sweden». För honom 
är plundringsekonomin av stor betydelse lik
som de påtagliga regionala variationerna: »The 
formation of a state was a slow process in Swe
den, and it was a process with important regio
nal differences» (s. 44). Mälardalen ställs i 
skuggan av Öster- och Västergötland, där 
kungamakten växte fram med stor hjälp från 
kyrkan. Det fanns därför, menar Lindkvist, en 
mer uttalad diskontinuitet mellan det äldre 
och det nya systemet i Mälardalen, mellan ett 
system baserat på lokala hövdingar och extern 
plundring och det nya, grundat på lokala re
surser i högre grad. Detta brott skulle man vilja 
se mer utvecklat och värderat mot en a rkeo lo 
gisk bakgrund, där man ju i flera fall istället 
anar sig till maktkont inui te t Hur denna ge
staltat sig rent praktiskt går naturligtvis inte att 
utläsa av det arkeologiska materialet 

Att det romerska riket överlevde sig självt i 
mångt och mycket visas bland annat av, att den 
romerska retoriken fortlevde efter de german
ska invasionerna och än idag är spårbar. Om 
detta skriver Anders Piltz. Han visar kyrkans 
stora betydelse i sammanhanget och lyfter fram 
det faktum att flera av kyrkofäderna var s k o 
lade i den klassiska retoriken och därmed kom 
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att ställa denna i kyrkans tjänst. l ä n g r e fram 
kom den iriska kyrkan att få stor betydelse och 
ännu något senare Karl den Stores frankiska 
rike. 

I Johan Callmers uppsats »Oriental beads 
and Europé, A.D. 600-800» visas att analyser av 
enskilda fyndgrupper kan leda fram till en glo
bal förståelse av bland annat frågor kring han
del och utbyte, centrum-periferi-relationer 
och den generella »ekonomiska» utvecklingen 
inom ett större område. Detta är naturligtvis 
inga nyheter, och Callmer har i en rad arbeten 
tidigare kunnat visa på pärlmaterialets lämp
lighet för studier av just denna typ. Vad som 
framstår som mest betydelsefullt, för mig som 
lekman i ämnet, är Callmers försök att insätta 
pärlmaterialet i en större kulturhistorisk kon
text. Han dröjer inte vid enskildheter utan 
lyckas se det i ett större perspektiv och kan med 
hjälp av pärlorna bland annat visa på en avse
värd kontinuitet, även där man kanske skulle 
kunna förvänta sig ett brott i denna. Men sam
tidigt kan han se en uttalad koppling mellan 
historiska händelser, såsom de bysantinsk
persiska krigen, och tillbakagången eller för
svinnandet av vissa pärlsorter. Hans reflektion 
om förändringen från guldfoliepärlor till dito 
med silverfolie är även intressant: en anpass
ning av produkt ionen för en ny marknad. 
Borta är den kräsna urbana kundkretsen och i 
dess ställe framträder konsumenter med lägre 
krav eller mindre kvalitetskänsla. 

»Tradition and innovation in iconography» 
kallar Hjalmar Torp sitt bidrag. Han visar hur 
den kejserliga ikonografien såsom den fram
trädde under tetrarkin kom att användas i den 
kyrkliga konsten. Bildernas ideologiska och 
propagandistiska innehåll diskuteras och det 
betonas, att kyrkan inte bara övertog ett maner 
utan ett idékoncept. Vidare pekar han på de 
skillnader som kom att utkristallisera sig mellan 
den västra och den östra delen av kyrkan, skill
nader som kom till uttryck såväl i arkitekturen 
som bildkonsten. Skillnaderna var inte bara på
tagliga på det visuella planet utan kanske fram
för allt vad gäller konstens intellektuella inne
håll: »Thus, to condude , in spite of the com
mon heritage and the common Christian 
foundation, as cultural manifestations, the art 

of the Greek East and the art of the Latin West 
are utterly different. And yet, both are Euro
pean arts.» 

Det ikonografiska temat fortsätts av Bente 
Kiilerich i hennes uppsats »Continuity and 
change in rular imagery. The Eternal Victor, c. 
400 to c. 800 A.D.» Som titeln anger ges ämnet 
här en profan vinkling och det visas att den kej
serliga ikonografin inte bara användes av kyr
kan utan i lika hög grad av de världsliga furs
tarna i deras propaganda och jakt på legitimi
tet. Exempel ges på hur Tbeoderik utnyttjade 
det klassiska arvet och hur han ansåg att anti
ken återuppstått unde r hans tid på t ronen. 
Detta visar betydelsen av det antika arvet, inte 
bara som ett tomt skal utan som ett i högsta 
grad ideologiskt instrument, ett medel för ma
nipulation. Samtidigt tycker jag att Kiilerich 
bortser från ett förhållande. Den titel, kung 
istället för kejsare, som Tbeoderik och hans fö
reträdare valde att använda som härskartitel, 
antyder att han inte uppfattade sig själv som di
rekt arvtagare till Romulus Augustus, den siste 
västromerske kejsaren, utan att hans och hans 
företrädares välde markerade något nytt, ett 
germanskt välde. Det var inte en fågel Fenix, 
ett återupplivande av Romarriket, som Tbeo
derik stod för, utan en symbios mellan rom
erskt och germanskt. Det skulle i själva verket 
dröja ända fram till Karl den Store innan en 
»barbarisk» härskare vågade ge sig själv titeln 
kejsare, så symboliskt laddad var den titeln! 

Boken avslutas med en uppsats av Gunilla 
Äkerström-Hougen med den lämpliga titeln 
»Breaking away from antiquity» där hon, med 
utgångspunkt från två kalendrar, den ena från 
den västra rikshalvan (daterad till år 354) och 
den andra från den östra (tillkommen under 
500-talet), diskuterar detta tema. Bilderna, som 
inte styrts av de konserverande konventioner 
som är förbundna med den religiösa konsten, 
anser författaren bättre belyser förändringar i 
vardagslivet än vad annan konst gör. Hon visar 
även, hur en gradvis förändring sker i bildin
nehållet och hur ett intresse för vardagslivet 
gör sig gällande i symbolform i den äldre fram
ställningen för att i den yngre få en funktionell 
inordning. Bakom detta anas den enskilda in
dividens ökade betydelse, och förändringen 
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kan ses som en förändring från en symbolisk 
och sofistikerad konst till en mer folklig. Kan
ske är detta brottet visavi den antika världen? 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks Torg 5, 753 10 Uppsala 

Viggo Nielsen, Jernalderens plöjning: Store Vibi-
mose. Vendsyssel historiske museum. Hj0rring 
1993. 220 s. 

Under de senaste åren har det i Danmark kom
mit två grundläggande arbeten om plöjning
ens historia, av Viggo Nielsen respektive Grith 
Lerche. De behandlar delvis olika perioder och 
källmaterial men ger tillsammans en ny start
punkt för vidare forskningar. Lerches bok tar 
jag upp i en annan recension i Fornvännen. 

I danskan finns inte verbet »ärja», och Niel
sen talar genomgående om »pl0jning». Men ef
tersom svenskan har »ärjning» som en del av 
det levande språkbruket, då årdret användes 
till början av 1900-talet i stora delar av landet, 
kommer jag att använda detta verb. 

Viggo Nielsen har många år sysslat med för
historiska ärjningsspår, med utgångspunkt från 
Store Vildmose. Hans första publikation kom 
tjugo år innan den föreliggande, som blivit den 
utförligaste redovisning av årderspår som pub
licerats. Ärderspår finns från stora delar av 
Nordeuropa, och min föreställning var att 
denna nästan outnyttjade källa borde vara gi
vande för forskning om agrarteknik. Jag kom
mer i recensionen att helt koncentrera mig på 
diskussionen om ärjningen, även om Nielsens 
bok också innehåller andra delar, exempelvis 
en redovisning av gravfynden. 

Nielsen avslutar sin bok med en översikt av 
andra fynd, vilket ger en nödvändig grund för 
diskussionen. En fråga som har rests av a r k e o 
logerna är vilken funktion ärjningen haft. Ef
tersom de flesta fynden har gjorts under grav
högar har flera arkeologer förklarat ärjningen 
som rituell. Nielsen kan övertygande visa att 
denna uppfattning är felaktig. Författaren stäl
ler upp vissa kriterier för att bedöma den iden

tifierade ärjningens syfte. Om det har skett 
många bearbetningar under lång tid har syftet 
varit lantbruk. Likaså om större arealer utan
för anläggningen är bearbetade har det inte va
rit rituell ärjning. Om däremot ärjningen visar 
spår som särskilt anknyter till anläggningen, ex
empelvis böjer av vid dess gränser, kan den kny
tas till gravläggningen. 

Nielsen presenterar 66 belägg för plöj
ningsspår unde r gravhögar i Danmark och 
Slesvig från yngre stenålder och bronsålder. En-
gångs-ärjning i direkt anslutning till gravlägg
ningen kan inte beläggas någon gång. Däre
mot är det mycket vanligt med flera följande 
ärjningar. Inte i något fall kan man påvisa att 
bearbetningen böjts av efter gravhögens form. 
Däremot kan det, genom vegetationsanalyser, 
mellanliggande lagerföljder e t c , visas att 
många ärjningar skett långt innan gravbyggan
det. Därtill kommer utgrävningar som Store 
Vildmose där man kan visa att årderfårorna 
sträcker sig långt utanför gravhögarna. Förfat
taren avslutar med att antalet belägg nu är så 
stort att vi kan konstatera att ärjning inte varit 
en del av förhistoriens gravriter. Det finns dock 
enstaka belägg för att ärjning använts som 
gränsmarkering, och då haft en symbolisk 
funktion. 

Detta betyder att de ärjningsspår som finns 
bevarade så gott som alltid haft en funktion för 
produktionen och skall analyseras med dessa 
premisser. Det understödjer också den djärva 
tolkning Kristian Kristiansens gör i Det danske 
landbrugs historie, 1 (1988), s. 89, att årderfåror 
under nästan varje gravhög visar att en mycket 
stor del av Danmarks jo rd någon gång varit 
uppröjd och odlad under bronsålder. 

Åkrarna i Store Vildmose upptäcktes under 
gravhögar från cirka 350-400 e.Kr. För att stu
dera åkersystemets u tbredning frilades över 
4 500 kvadratmeter i grävningar från 1967 till 
1978. Lerkärlsfragment som direkt kan knytas 
till ärjningsspårens tid daterar dessa till 
400-200 f.Kr. vilket understödjs av en botanisk 
analys av när marken kunde ha odlats. 

Nielsen för en diskussion av hur ärjnings
spår skall dokumenteras. Efter avtorvning av
täcks spåren till den nivå där de framträder kla
rast. Detta innebär att några spår försvinner 
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medan andra träder fram eftersom de haft 
olika djup. Det fanns ingen praktisk möjlighet 
att dokumentera flera nivåer. Mönstret som 
framträdde vid avtäckningen dokumenterades 
med fotografier. Nielsen förkastar teckningen 
som dokumentat ion, teckningen kan på sin 
höjd vara ett analysinstrument eftersom de 
mönster som framträder är ytterligt komplice
rade. Förutom fotografier som togs direkt upp
ifrån gjordes ett antal tvär- och längdsnitt av en
skilda fåror, och då är teckning en tillräcklig 
dokumentationsmetod. 

En målsättning för Nielsen är att försöka 
para ihop fåror från samma ärjningsomgång 
genom att följa fåror som löper med j ämna av
stånd och i samma riktning. Tolkningen visar 
sig vara betydligt osäkrare och svårare än jag 
hade en föreställning om att den kunde vara. 
Ett särskilt noggrant analyserat område på 5x3 
meter redovisas med sex identifierade ärj-
ningsomgångar som tillsammans utgör en 
mindre del av spåren. Ett ännu mindre område 
på 2,5x2 meter ger samma resultat. 

Normalavståndet mellan fårorna i samma 
omgång är enligt Nielsen 25-30 cm. Här skulle 
man gärna sett att han redovisat den statistiska 
beräkning som denna bedömning vilar på. En 
sådan redovisning hade gjort det möjligt att 
värdera resultaten bättre. Tolkningsproblemen 
och den stora variationen hade framstått tydli
gare. 

För de två områden där det finns noggran
nare redovisning har jag gjort beräkningar på 
de publicerade planerna. På sid. 55, där 5x3 
meter redovisas, har jag mätt avståndet mellan 
tolv parallella fåror markerade ined grått i fem 
mätpunkter utmed fårornas längd. Även de tvä
rande röda fårorna har jag mätt på samma sätt, 
men här är antalet fåror mera varierande. På 
sid. 117 som redovisar 2,5x2 meter har jag mätt 
de gula och de röda parallellt löpande fårorna 
i tre mätpunkter. Denna preliminära under
sökningar visar att de gråa fårorna på sid. 55 
har ett medelavstånd på omkring 25-30 centi
meter men att variationen är mycket stor 
(12-50 cm). Avståndet mellan de röda fårorna 
i samma diagram är något mindre, omkring 25 
cm, åter med stora variationer. I planen på sid. 
117 har de röda fårorna ett meddavstånd på 

omkring 30 cm och de gula närmare 40 cm, 
med stora variationer (mellan 15 och 50 cm). 

Till problemen i dessa beräkningar hör att 
spåren ibland försvinner eftersom årdret gått 
olika djupt ned; tar man hänsyn till detta har 
avståndet mellan fårorna överskattats. Det är å 
andra sidan möjligt att i detta virrvarr av spår 
som tillkommit under mycket lång tid kan två 
fåror löpa parallellt utan att höra till samma 
ärjningsomgång, vilket skulle göra att avstån
det mellan fåror som verkligen tillhör samma 
ärjningsomgång underskattats i min beräk
ning. 

Min räkneövning är närmast till för att visa 
hur svårt det är att göra beräkningar av årder-
fårorna. Om man skall göra sådana måste me
toden redovisas ännu noggrannare än vad som 
skett i Nielsens publikation, och en sådan in
tensivanalys måste givetvis begränsas till en 
mindre yta inom utgrävningsområdet. 

Nielsen har också strävat efter att se i vilken 
riktning man ärjt, vilket är möjligt eftersom det 
finns en störning runt spåren ungefär som hög
vattnet runt en båt. Denna störning blir särskilt 
tydlig när spåren korsas. I några fall tycks man 
ha ärjt parallella men motriktade spår. 

Ett allmänt drag är att man har ärjt korsvis. 
Nielsen antar att de ärjningar som går vinkel
rätt mot varandra kan ha skett samtidigt. Ofta 
går spåren i nord-sydlig respektive öst-västlig 
riktning, med variationer och snedärjningar. 

Fårornas bredd är 3-6 centimeter. Nielsen 
menar sig kunna skilja mellan spår som har 
olika grad av spetsighet och spår som är breda 
(till tolkningen av detta återkommer jag) . Snit
ten genom fårorna visar att redskapen kunde 
hallas snett, men då ibland till höger och 
ibland lill vänster vilket Nielsen tolkar som att 
snedställningen av årdret inte varit funktionellt 
betingat. Han vänder sig här mot tolkningar av 
andra forskare. 

En säregenhet är att flera ärjningar ibland 
löper så tätt intill varandra att de bildar en ge
mensam fåra. De ligger så nära att de måste ha 
tillkommit vid samma tidpunkt, och sådana 
»dubbelspår» kan bli upp till 15 cm breda. 

Nielsen visar att man ärjt tätt inpå stenar -
man måste ha ärjt ända fram till hindret och se
dan lyft över ekipaget, vilket förutsätter atl man 
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haft inte bara en plöjare utan också en särskild 
oxdrivare som direkt kunnat stoppa oxarna. 
Man har också ärjt på mycket små ytor. Nielsen 
exemplifierar med ett område 30 cm brett mel
lan två fasta stenar. 

Nielsen ställer materialet från Store Vild
mose mot det stora jämförelsematerialet från 
andra utgrävningar han redovisar (se ovan). 
Han menar att det vanliga avståndet mellan få
rorna är 30 cm ± 5 cm. Om avståndet endast är 
10 cm måste det röra sig om skilda ärjnings-
omgångar. Det måste poängteras att detta ba
seras på publikationer och bearbetningar med 
en betydligt lägre detaljeringsgrad i redovis
ningen än vad Nielsen givit för Store Vildmose. 
Även vad gäller spårens bredd, dubbelspåren 
och korsärjningen finner Nielsen likheter mel
lan dessa grävningar och Store Vildmose. 

Djupet anser sig Nielsen inte kunna disku
tera, eftersom han inte kan urskilja det över
liggande torvpräglade lagret från det odlade. 
Detta är också betingat av utgrävningstekniken. 

Nielsens huvudtes är vad jag skulle kalla 
kontinuitetshypotesen: inga märkbara föränd
ringar kan konstateras från de äldsta årderspå
ren från yngre stenålder fram till dem från 
järnålder vad gäller bearbetningsteknik. 

De ärjningar som ger arkeologiskt identifi
erbara spår är djt ipbearbetningarna, medan 
däremot ytliga bearbetningar för att jämna så-
bädden eller mylla säden inle ger djupa spår. 
De identifierade bearbetningarna hade främst 
till syfte att bryta marken och bekämpa ogräs. 

Som ett jämförelsematerial använder Niel
sen de klassiska författarna från Homeros fram 
till Cohmidla. Dessa jämförelser har främst re
levans på ett allmänt plan eftersom det handlar 
om jordbruk i ett annat klimat och andra jor
dar. Bland parallellerna nämner Nielsen att C o 
lumella föreslår elt avstånd på 30 cm mellan få
rorna sorn standard för alt få en fullständig ge
nomarbetning vid korsärjning. 

En annan jämförelsepunkt är den som er
hålls genom arkeologiskt fyndmaterial. De två 
huvudtyperna av årder är »krok-årder» med 
horisontell sula (som sannolikt ger ett bredare 
spår) och »båg-årder» med ett mer eller mind
re snedställt, pilformat skär (en separat bill). 
Nielsens formuleringar rörande vilken årder-

typ som använts är oklara, men uppenbarligen 
menar han att det huvudsakligen är bågårder 
som använts i Store Vildmose. Han urskiljer 
spetsigare fåror som kan ha skapats av smalare 
billar, eventuellt i spetsig vinkel mot marken, 
och bredare fåror som sannolikt skapats av bre
dare billar som varit anbragta mera horison
tellt. 

Nielsen menar dock att både krokårder och 
bågårder har funnits parallellt, och i huvudsak 
oförändrade, genom årtusenden. De date
ringar som finns tillgängliga gör att denna tolk
ning ime är självklar. I tidskriften Tools åf Till
age har CH-dateringar av årderdelar regelbun
det publicerats sedan 1970-talet Av de äldsta 
fynden finns två krokårder utan separat träbill 
från Danmark med från 1800 f.Kr. och 1100 
f.Kr. samt ett från Ukraina från 1700 f.Kr. och 
ett från Italien från början av 2000-talet f.Kr. 
De äldsta beläggen på separat träbill är två från 
Danmark och ett från Nederländerna daterade 
till perioden mellan 800-talet och 400-talet f.Kr. 
Därefter blir den separata billen av trä mycket 
vanlig i fynd från Nordeuropa. (I södra och 
mellersta Europa från England i väst till Ung
ern i öst finner man pilformade billar avjärn 
från och med 700-talet f.Kr.) Jag tolkar arte
fakterna så att den separata billen av trä fått en 
första spridning i Skandinavien århundradena 
efter år 1000 f.Kr. (Min egen tolkning har jag ti
digare framfört i Fornvännen 1982. Samman
fattningar av beläggen i G. Lerche & A. Steens
berg, Agricultural tooh andjield shapes 1980, och 
i G. Lerche »Bramminge-skaeret og andre ny
ere fund av pileformede ardskaer» i Mark og 
montre 1985. Ytterligare belägg i artiklar av: G. 
Forni i Tools & Tillage 1980; G. Lerche i Tools éf 
Tillage 1984; A. B. Wijnand i Tools & Tillage 
1993-94.) Den skulle således tillhöra en period 
då man i nyare arkeologisk forskning placerar 
in också andra agrartekniska förändringar, och 
möjligen också kunna ses som ett svar på de 
första järnbillarna längre söderu t 

Om Nielsens tolkning av de danska beläg
gen på årderspår från yngre stenålder och 
framåt är korrekt betyder detta att införandet 
av den separata billen inte medfört någon av
görande förändring av fårornas utseende. 

En tredje central jämförelsepunkt för Niel-
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sen är den arkeologiska experimentverksamhet 
som bedrivits i Danmark, främst av Hans-OIe 
Hansen (Tools & Tillage 1969; se även Kristian
sen a.a. s. 47). Hansen gjorde försök med båg
årder med separat träbill, och menade att det 
inte var möjligt att lägga fårorna för tätt efter
som den ärjande då riskerade att glida in i in
tilliggande fåra. Ett normalavstånd mellan få
rornas botten var i genomsnitt 30 cm. Arbets-
djupet var 15-20 cm, vilket måste beuaktas som 
en djupärjning. I försöken slets träbiilarna 
snabbt ned, och bredare årderspår berodde på 
att billen var mera nedsliten, medan spetsigare 
fåror åstadkoms av nya tråbillar. 

En viktig del av Hansens exper iment var 
också att han visade att man inte kunde odla 
upp starkt igenvuxen träda med ett årder med 
separat träbill. Årdret slant på grässvålen, och 
det krävdes därför en viss förberedande upp
brytning. 

Bland övriga resultat kan nämnas att i 
åkrarna finns rester av träkol, vilket Nielsen tol
kar som resultat av röjning och bränning i sam
band med uppodlandet . Nielsen urskiljer ett 
tiotal olika avgränsade åkrar inom det avtor
vade området, och mellan dessa fanns ett ut-
sparat område som inte ärjts. Här finner han 
spår av brandplatser, kanske också ett resultat 
av röjning eller av att man bränt ogräs som ri
vits upp vid bearbetningen. De ärjda områdena 
har en högre fosfathalt än det område som inte 
ärjts, vilket tyder på någon form av gödsling. 
Nielsen diskuterar i detta sammanhang andra 
exempel på tidig gödsling. Storleken på de 
olika avgränsade åkrarna, av vilka några endast 
delvis avtäckts, beräknas och Nielsen menar att 
omkring 750 kvadratmeter har varit en grund
enhet för en åker. Mellan några åkrar finns låga 
vallar. 

Sammanfattningsvis kommer Nielsens 
mycket detaljerade redovisning att få sin verk
liga betydelse när den jämförs med undersök
ningar med samma detaljeringsgrad från and
ra perioder och områden. Först då kan man 
ställa frågan om detta är ärjningsspår som är 
typiska för perioden och området. Det är möj
ligt att Nielsens kontinuitetshypotes i stora drag 
är riktig, men om man tränger ytterligare in i 
detaljanalysen kommer sannolikt inte oväsent

liga skillnader att kunna identifieras. För Sve
riges del önskar man sig motsvarande detalje
rade studier av förhistoriska och medeltida år
derfåror. 

Janken Myrdal 

Grith Lerche, PUrughing Impkments and Tillage 
Pradices in Denmark from the Viking Period to about 
1800: Experimen tally substantiated. Poul Kristen
sen. Herning 1994. 322 s., 4 lösa planscher. 

Lerches avhandling är en kärleksförklaring till 
den danska hjulplogen, och ett resultat av att 
författaren ägnat halva sitt liv åt att utforska 
detta redskap, det äldre danska jordbrukets vik
tigaste. 

Boken är mäktig både till utseende och in
nehåll . Den väger flera kilo och har ett lig
gande format som i storlek närmar sig A3. Av
sikten är att kunna göra rättvisa åt teckningar 
av långa hjulplogar, men dessutom finns ett an
tal löst liggande planscher i slutet av boken. 

Avhandlingen följer två teman. Det ena är 
en beskrivning av plöjningsredskapens medel
tida historia i Danmark, det andra en minutiös 
redogörelse för fleråriga experiment med re
konstruerade hjulplogar. Framställningens 
många detaljer och dess uppläggning gör den 
oöverskådlig. Flera företeelser behandlas på 
flera olika ställen, och texten kräver mycket av 
sin läsare. 

Lerche menar att det funnits två typer av år
der unde r förhistorisk tid och fram till idag. 
Det ena hade ett separat uäskär som i sned vin
kel trängde djupt ned i marken och användes 
för att bryta upp jord. Det andra hade en hori
sontell sula för att ärja rakt fram i redan bear
betad mark och användes särskilt för att ärja 
ned säden. 

Runt omkring år 1000 kommer en rad för
ändringar av plöjningsredskapen. Den vikti
gaste är plogens genombrott , men först skall 
jag summera några av de andra nyheter som 
Lerche nämner. 

Den pilformade träbiilen, den separata trä-
billen, var vanlig fram till 900-talet e.Kr. i Nord-
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europa trots att små skaftlappsbillar avjärn fö
rekom parallellt under yngre järnålder. Lerche 
menar att träbillen helt ersätts av järnbillar om
kring 1000- och 1100-tal. I själva verket är det 
största antalet fynd av träbiilar i Nordeuropa 
från andra hälften av första årtusendet, vilket 
tyder på att årdret med separat träbill hade en 
viktig funktion fortfarande under denna pe
riod. 

Hon redovisar i en tabell de järnbillar som 
man hittills funnit i Danmark (utom Skåne). 
Den äldsta är funnen i Trelleborg (vikingabor
gen på Själland) från 900-talet och är mycket li
ten liksom de motsvarande i Sverige från yngre 
järnålder (den väger ca 0,2 kg). Därefter sker 
en dramatisk storleksförändring. Om man hål
ler sig till de mer säkert daterade billarna har 
de vikten: H0jby, 1200-tal, 2,1 kg; N0rrevold, 
1300-tal, 3,9 kg; Nyborg, 1400-tal, 1,4 kg; Gam
mel Lindholm, senmedeltid, 3,0 kg. (Därtill 
kommer några billar med osäkrare datering 
som måste lämnas utanför en diskussion om ut
vecklingen.) En bill från 1600-talet funnen i 
Store Egaas vägde 1,0 kg. 

Dessa billar är av en annan typ än de me
deltida billarna i Sverige. Av de danska medel
tida billarna är tre försedda med tånge och en 
(N0rrevold) består av ett järnblad som skruvats 
fast ovanpå sulan (av samma typ var 1600-tals-
billen). De danska billarna är också tyngre än 
de svenska medeltida, vilka som regel väger 
mellan 1 och 2 kilo (se Janken Myrdal Medelti
dens åkerbruk, 1985 och Janken Myrdal & Johan 
Söderberg Kontinuitetens dynamik 1991). För
klaringen är dels att de danska billarna är för
sedda med tänge, dels och viktigare att de dans
ka billarna är bredare. De har en bredd på 
11,5-25,4 cm medan de svenska medeltida bil
larna har en bredd på 6-9,5 cm. De danska 
plogbillarna har således skurit av en bredare 
tilta, vilket delvis varit betingat av deras funk
tion som plogar. 

En parallell förändring i Danmark var över
gången till en fyrsidig konstruktion. Lerche an
tar att detta sker omkring år 1000. Antagandet 
bygger dels på att den separata träbillen ute
sluter en fyrsidig konstruktion, dels bygger det 
på fem danska fynd av plogdelar daterade med 
C14 till medeltid. Plogen kräver en fyrsidig kon

struktion eftersom endast en sådan ger till
räcklig stadga åt en vändskiva. De daterade 
plogdelarna är: en från 1200-talet (en dragas), 
två från 1400-talet (båda plogkroppar) och två 
från 1500-tal eller tidigt 1600-tal (en plogkropp 
och en bit av sulan). Alla de bevarade sulorna 
är utformade så att de passar till billar med 
tånge. Det finns således en god överensstäm
melse med de medeltida danska fynden av järn
billar och fynden av uädelar till plogar. 

Av andra belägg för plogens införande i 
Danmark är plöjningsspår de viktigaste. Dessa 
har ett helt annat utseende än årderspår. De ti
digaste plöjningsspåren är från Jylland och da
terade till perioden 700-tal till 900-tal. Som un
derstöd för denna tidiga datering finns delar 
till en träharv, daterad till omkring år 1000 
(med C14). Harvning anses höra samman med 
plöjning. 

Dessa förändringar, särskilt införandet av 
plogen som sådan, tolkar Lerche som att man 
regelbundet börjat bryta träda. Man har infört 
ett trädesbruk istället för att odla åkrarna in
tensivt under längre period i ensädesliknande 
system. (Tolkningen ligger i linje med vad jag 
hävdade för det svenska trädesårdrets infö
rande, i a.a. 1985.) Lerche menar också att det 
utvecklats en särskild nyodlingsplog. Hon hän
visar till att ett par av de bevarade järnbillarna är 
tunga och till förekomsten av tunga plogristar. 

Risten är en nödvändig del av plogen, den 
är monterad på dragåsen framför billen och 
skär upp den tilta som skall vändas. Lerche re
dovisar två daterade medeltida ristar: Gammel 
Lindholm som väger 5,1 kg (funnen till
sammans med plogbillen) och Veks från 
1100-1200-tal som väger 4,9 kg. Detta är för
hållandevis tunga ristar jämfört med några från 
1700- och 1800-talet som Lerche redovisar, som 
väger mellan 2,3 och 6,9 kg. (Hon antyder 
också möjligheten att man haft en separat rist, 
dvs. plog och rist som separata redskap.) 

En bild av en utveckling som är parallell 
med, men till sina enskildheter olik, den svens
ka växer fram. En avgörande omvandling av 
plöjningsredskapen inleds omkring år 1000 vil
ket öppnar möjligheter för en begynnande om
vandling av trädessystemen (en process som 
fortsätter i å rhundraden) . 
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Direkt jämförbart är det svenska plogområ
det i Västergötland. Lerche hänvisar till en rist 
från Skara. Bland annat för att kontrollera 
denna uppgift har jag på nytt gått igenom 
Skara museums samling. Just den rist som Ler
che hänvisar till (nr 86812:27, vikt 1,2 kg) har 
en allmän (och något osäker) datering till me
deltiden. Därtill kan andra ristar dateras till sär
skilda perioder av medeltiden, exempelvis två 
från Husaby biskopsborg som kan dateras till 
omkring år 1500, båda väger 1,75 kg (se min ar
tikel i Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 
1989-90 om dessa). Dessutom fann jag vid den 
förnyade genomgången en helt osliten rist 
(85232) som väger 2,0 kg. Enligt Anders Berg
lund på Skara museum, som hade vänligheten 
att hjälpa mig vid genomgången, kan man tack 
vare uppgifter om fynddjup och fyndplats nöj
aktigt datera denna rist till sent 1300-tal eller 
1400-tal. Här framträder således det västgötska 
plogområdet genom tre (eller fyra) daterade 
fynd av ristar (i min avhandling kände jag bara 
till en av dessa ristar). 

Tre medeltida fynd av billar från Västergöt
land (två i Husaby och en i Värnhem som ligger 
på gränsen mellan årder- och plogområdet) ty
der på att den västgötska medeltida plogen haft 
en skaftlappsbill av samma smala variant som 
var förhärskande i Sverige i övrigt. Tillsammans 
med den mera osäkert daterade medeltida ris
ten i Skara finns en skaftlappsbill av samma 
storlek som de övriga medeltida (med en vikt 
på 1,3 kg). 

Sammantaget visar dessa relativt mindre bil
lar och ristar att man i Västergötland haft en 
mindre plog än i Danmark. Också andra be
lägg tyder på att man i Västergötland knappast 
haft hjulplogar under medeltiden. 

För att återvända till Lerches bok innehåller 
den också hänvisningar till främst tyska fynd. 
Dessa har dock mera karaktären av exempel
samling än fullständig redovisning, och det 
finns därför anledning att i annat sammanhang 
återkomma till en mera fullständig diskussion 
av de nordeuropeiska fynden. Vad Lerches bok 
framför allt har medfört är att vi tydligare kan 
se den skandinaviska utvecklingen med dess 
regionala skillnader och likheter. 

Beskrivningen av de danska ploglynden ut

gör en bakgrund till avhandlingens huvudsyfte: 
att genom efterliknande exper iment u t röna 
hur en medeltida hjulplog fungerade. Plöj
ningen pågick åren 1979-81. Fältet som plöj
des var 2,3 hektar, och det plöjdes fem gånger. 
Sammanlagt plöjdes 287 kilometer fåror. 

Ett helt kapitel ägnas åt att beskriva och ar
gumentera för det sätt på vilket rekonstruktio
nen gjordes. Det finns ett tjugotal delar till hjul
plogar från danska mossar varav några daterats, 
dessutom finns ett mycket stort antal bevarade 
hjulplogar i de etnologiska samlingarna. Ler
che menar att källmaterialet kräver att man 
kombinerar delar från olika perioder. Detta 
kan dessutom legitimeras med att man i äldre 
tid ofta återanvände delar av hjulplogar, och 
att de enskilda delarna därför kunde vara av 
olika ålder. Dragåsen slets inte ut lika fort som 
plogkroppen. 

En detalj på de medeltida danska plogkrop
parna är att de har haft små stenar fastsatta på 
landsidan, dvs. den sidan som går mot den 
oplöjda jorden . Avsikten var att skydda mot sli
tage. I rekonstruktionen har Lerche strävat ef
ter äkthet ända ned till att dessa stenar sattes 
fast med kåda, så som man genom analys 
kunde visa att de suttit fast på de medeltida ex
emplaren. 

Experimentet var inriktat på att studera hur 
plogen fungerade i j o rden och vilket slitage 
den var utsatt för. Odlingen av säd utelämnades 
ur experimentet. Som dragkraft användes bryg
garhästar från Carlsberg. 

Vad gäller förslitning av olika delar når Ler
che viktiga resultat. Trädelarna slets mycket 
hårt första säsongen, men de följande säsong
erna var slitaget mycket mindre när plogkrop
pen anpassats till plöjningen. Det visade sig 
också att slitaget var olika på de två plogkrop
par som användes. Den första slets hårt inled
ningsvis och skulle ha fått sitt främre parti ut
slitet på 7 hektar om den inte brutits sönder 
dessförinnan. En förklaring till att slitaget på 
den andra plogkroppen var mindre är att man 
under det långvariga experimentet lärde sig 
att, med olika kilar, ställa in redskapet bättre. 
Förslitningen av järnbillen var beroende av vil
ken järnkvalité som användes. Den första bil
len, med sämre kvalité, måste bytas ut efter 2,5 
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hektar då den förlorat nästan 40 procent av sin 
vikt. En senare bill med bättre järn , som dess
utom var stålad, visade sig kunna hålla dubbelt 
så länge. 

Två gånger under försöken bröts hela plog
kroppen sönder när plogen gick mot stenar. 
Förklaringen var att man använde mycket 
starka dragare, som inte stannade för litet mot
stånd. Hade man använt små medeltida oxar 
hade plogbrotten inte blivit lika allvarliga, eller 
kanske inte alls inträffat En annan orsak var 
att man inte använde vidjor för att fästa plo
gens hjulförställ till dragarna. Många medel
tida illustrationer visar att vidjor användes på 
denna punkt i ekipaget och Lerche menar att 
vidjans funktion också var att gå av när plogen 
mötte motstånd så att inte hela plogkroppen 
förstördes. Vidjorna skulle ha fungerat unge
fär som säkringarna i ett elsystem. 

En orsak till att Lerche satte igång med ex
per iment var hennes undersökningar av me
deltida fält, som också redovisas i boken. Hur 
skulle spåren tolkas? Hennes slutsats är att 
nästan alla bevarade medeltida fält i Danmark 
har plöjts, åtminstone någon gång. 

En stor del av redovisningen av plöjnings
försöken består av analyser av plogfårorna från 
experimentet. Plogfårornas och tiltornas bredd 
var i genomsnitt 24—33 cm. Billarna som an
vändes var 13-18 cm breda, och snedställda. 
Tiltan dels skars av, dels slets av vilket gav en 
rafflad botten på plogfåran. Er fullständig ge
nomarbetn ing eftersträvades. En 15 meter 
bred teg plöjdes med 41-42 plogfåror. Lerche 
betonar att variationen är lika intressant som 
medelvärdet. 

De breda plogfårorna ger en annan profil 
än årderfåror som är smala och ofta spetsiga. 
Lerche jämför med egna studier av nutida ärj
ning i Iran, och hon har även grävt ut årderspår 
i det arkeologiska försökscentret i Lejre där 
man varje år ärjer med rekonstruerade årder. 
Hon menar att avståndet mellan fårorna sällan 
är mindre än 15-20 cm och sällan mer än 25-30 
cm beroende på jordmån och avsikt med bear
betningen. Arderfårorna är 3-6,5 cm breda. 

En viktig del av exper imenten rörde det 
djup i vilket plogen arbetade. Hjulplogen ka
rakteriseras, jämfört med andra plöjningsred

skap, av sin j ämna gång, och djupgåendet ställs 
in med kilar. Den kopia av en medeltida hjul
plog som användes i experimentet arbetade 
bäst på ett djup av 8-15 cm. 

Som en uppföljning gjorde Lerche 1988 ex
periment med en kopia av en reformerad hjul
plog från omkring år 1800. Då bearbetades 0,8 
hektar vår och höst. Sammanlagt plöjdes 40 ki
lometer. Plöjningsdjupet varierade mellan 5 
och 18 cm och låg som regel på 10-13 cm. 

I början av 1800-talet fanns ett utbrett in
tresse för utveckling av plogen över hela Eu
ropa, och Danmark var inget undantag. Ler
che citerar lantbrukslitteraturen som talar om 
att det bästa plöjningsdjupet var 11-16 cm, 
men många eller de flesta plöjde bara 5-11 cm 
djupt Orsakerna var dels brist på gödsel, dels 
att det fanns otillräckligt med dragare. 

Ett av de mest iögonfallande resultaten vid 
jämförelsen mellan de båda experimenten var 
att den reformerade hjulplogen behövde 
mindre kraft för att åstadkomma samma resul
tat. De viktigaste förändringarna var att plogen 
gjorts mindre, att fler delar gjordes i j ä rn och 
att den hade två styren istället för ett. Experi
menten visade att den genomsnittliga kraftåt
gången hade sjunkit till ungefär hälften. Kraf
ten mättes med dynamometer och sjönk från 
omkring 175-280 kg till 30-150 kg. I detta sam
manhang diskuterar hon problemet med att 
man i experimentet använde allt för starka häs
tarjämfört med dem som användes under me
deltid eller tidigt 1800-tal. Orsaken till att man 
använde bryggarhästar var naturligtvis prak
tiska och jämförbarheten garanterades genom 
att samma typ av hästar användes i båda expe
r imenten. I notapparaten diskuterar Lerche 
undersökningar om oxarnas dragkapacitet. 
Den medeltida hjulplogen som användes i ex
perimentet bör ha krävt fyra oxar eller mer, sär
skilt om den arbetade på större djup. 

Den reformerade hjulplogens främsta för
tjänst var således att man kunde öka plöjnings-
djupet utan att öka antalet dragare, alternativt 
kunde minska antalet dragare. Det skall tilläg
gas att trots dessa förbättringar blev den refor
merade hjulplogen i Danmark utkonkurrerad 
av den ännu effektivare engelska plogen utan 
hjulförställ under 1800-talet 
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Även andra förändringar kartläggs i den 
noggranna redovisningen av exper imenten. 
Exempelvis gav den reformerade hjulplogen 
en fullständigare avskärning av tiltan eftersom 
billen var mera horisontell, vilket medförde att 
botten i fåran blev jämnare . 

Grith Lerches arbete är (liksom den på an
nan plats i Fornvännen recenserade Viggo Niel
sens arbete) en noggrann detaljredovisning av 
plöjningsredskap och plöjning, som lämnar 
möjligheter åt läsaren att göra egna tolkningar. 
Särskilt vad gäller forskningsmetoder är boken 
nyskapande. Nu kommer experimentverksam
het med äldre jordbruk att byggas upp på olika 
håll i Sverige och Lerches bok måste ingå i den 
litteratur man studerar som förberedelse för 
denna verksamhet, om denna verksamhet skall 
stå på vetenskaplig grund. 

Janken Myrdal 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna 

750 07 Uppsala 

Guy Halsall, Early Medieval Cemeteries. An Intro
duction to Burial Archaeology in the Post-Roman 
West. New Light on the Dark Ages 1. Cruithne 
Press. Skelmorlie 1995. 78 s. ISBN 1-873448-
07-4. 

Arkeologi kräver inte bara ett tvärvetenskapligt 
perspektiv, utan även ett internationellt sådant 
Varje period och varje materialgrupp kräver 
jämförelser över sentida statsgränser för att inte 
analysen skall bli enögd och bokstavligen talat 
insular. Frågan är bara var man skall börja nå
gonstans - att hitta och fördjupa sig i en serie 
standardverk i ett visst ämne ens för de när
maste g rannländerna tar mycket tid och ar
bete. Bättre är att börja med en syntetiserande 
introduktion, om man nu har sådan tur att det 
finns någon för ens forskningsfält 

De som sysslar med gravar från folkvand
ringstid och vendeltid kan nu glädja sig åt en 
alldeles ny och alldeles utmärkt introduktion 
av det här slaget Guy Halsall presenterar i fö
religgande lilla bok gravskicket i Västeuropa ca 
350-750 e.Kr. med ymniga referenser för för
djupade studier. Framställningen är uppdelad 
på nio regioner; brittiska lågländerna, norra 

Gallien, södra Tyskland, nordvästra Tyskland, 
Skandinavien, det västkeltiska området, södra 
Frankrike, Italien och den iberiska halvön. Pe
riodens rådande gravskick har i tysk forskning 
gett upphov till uttrycket Reihengräberzivilisa-
tion: Gravschakten lades i prydliga rader på de 
stora gravfälten, l ä n g e fick de döda rika gåvor 
med sig och kremering förekom bara bland de 
nordliga barbarerna; man kan sammanfatta b o 
kens huvudtema med orden furnished inhuma
tion. 

Efter den geografiska och kronologiska ge
nomgång som upptar bokens första hälft följer 
kapitel om graves of the rich and famous (Childe
ric I, Sutton Hoo, Arnegundis, Vendel och Vals
gärde) samt dateringsmetoder och regionala 
kronologier (med per iodscheman). Därefter 
diskuterar Halsall i två kapitel de frågor som 
gravstudier kan besvara (och påpekar med 
skärpa de källkritiska fallgroparna): etnicitet, 
religion, social ojämlikhet med mycket mera. 

Halsall vänder sig enligt egen utsago till stu
denter på grundnivå och den intresserade all
mänheten, och givetvis är det inte i första hand 
till denna bok en svensk arkeolog skall vända 
sig för upplysningar om exempelvis båtgravfäl
ten. Däremot lär det vara svårt att finna någon 
bättre ingång till det samtida kontinentala och 
brittiska materialet, som åtminstone under
tecknad är betydligt sämre underrä t tad om. 
Boken är med sin gedigna lärdom och sitt njut
bara språk värd en plats på svenska arkeologi-
institutioners litteraturlistor för grundkursen. 
Mera etablerade arkeologer lär också ha glädje 
och nytta av att läsa den, och efter läsningen är 
den ett utmärkt uppslagsverk. 

Martin Rundkvist 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 

Dierk Loyal, Sakrah Backsteingotik im Ermland. 
Eine baulopografische Untersuchung. Kulturstif-
tung der deutschen Vertriebenen, Bonn 1995. 
410 s., 495 fig. ISBN 3-88557-124-2. 

Ermland är ett gammall biskopsdöme i Ost-
preussen, inrättat 1243. Biskoparna hade både 
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andlig och världslig makt. De var landsherrar 
över en tredjedel av territoriet som sträckte sig 
från kusten ca 100 km in i landet. Det första 
biskopsresidenset var borgen i Braunsberg. På 
1300-talet flyttades biskopssätet två gånger och 
slutligen förlades det till Frauenburg år l836. 
Under medeltiden hade stiftet en självständig 
ställning med stor lojalitet mot påven. Det blev 
aldrig influerat av Tyska Orden. Området er
övrades av svenskarna 1626-29, 1654—1660, 
och 1700-1721 (delar av domkapitlets arkiv 
finns i svenska Riksarkivet). Biskopsdömet War-
mia (det latinska namnet) återupprättades den 
25 mars 1992 med säte i Allenstein. 

Under 1900-talet fördrevs den tyska befolk
ningen och efter 1945 stod hela Ostpreussen 
under sovjetisk kontroll. Först genom »die 
Wende» omkring 1990 blev området tillgäng
ligt för forskning. Författaren till avhandlingen 
om Ermland deltog i en Polenexkursion 1984 
under ledning av professor Gerhard Eimer vid 
universitetet i Frankfurt am Main och som ett 
resultat av denna studieresa bildades »For-
schungsgruppe Backstdnbaukunst». Disputa
tionen ägde rum den 1 juli 1994. Avhandlingen 
omfattar 410 sidor och 495 bilder, de senare av 
växlande kvalitet. Bilderna är samlade i slutet 
av boken. Bildhänvisningarna i textmarginalen 
är tydliga men obekväma. 

Författaren är väl bevandrad i de historiska 
källorna och det gör att han kan teckna en bild 
av hur byggnadsverksamheten var organiserad. 
Allt byggande låg i händerna på biskopen och 
domkapitlet. En förutsättning var en löpande 
och säker finansiering. Inte byggnadshyttan 
utan det finansiella institutet hade beteck
ningen fabrica. En av domher ra rna fungerade 
som magisterfabricae, dvs. finansmagister. Peng
arna fördelades dels till dombygget, (domfa-
brika) dels till de enskilda kyrkor som låg un
der biskopen och domkapitlet (stiftsfabrika). 
Den senare fördelade pengarna till respektive 
»Dorfbaukasse» som i sin tur betalade bygg
mästare och verkmästare för tegel- och kalk
produktion. Den väldokumenterade redovis
ningen av byggnadsorganisationen är ett tungt 
vägande bidrag till forskningen. Forskarens 
analytiska förmåga och källmaterialets rike
dom har gjort detta resultat möjligt. Något 

motsvarande torde inte finnas för Östersjö
området. 

Dierk Loyal konstaterar att byggnadsverk
samheten i Ermland var starkt centraliserad. 
Man skulle kunna vänta sig att hela stiftet där
med fick en egen byggnadsstil. Avhandlingens 
syfte är att utreda frågan. Stadskyrkan i 
Braunsberg (påbörjad 1346) betecknar Loyal 
som en slutpunkt på en längre tids formut
veckling via Frankrike och Lubeck. I Frauen-
burgdomen konstaterar han en tydlig influens 
av Parler-skolan i Prag. Den allmänna utveck
lingen under 1300-talet innebar en övergång 
från basilika till hallkyrka. Den senare typen 
blev dominerande för en lång rad av stadskyr
kor och mönstret fortplantades till bykyrkorna. 
Ordensländernas arkitektur kan spåras i vissa 
detaljer och i praktgavlarnas former. Vid mit
ten av 1200-talet blev staden Elbing centrum 
för en tegelframställning som drevs av domini
kanerna. Förekomsten av formtegel gör att 
man kan spåra spridningen av detta tegel till 
olika orter inom området. 

Dierk Loyals avhandling öppnar en ny värld 
av former och ger nya perspektiv på tegelarki
tekturens utveckling inom Östersjöområdet. 
Författaren går till verket ined stor grundlig
het. Varje monumen t beskrivs och analyseras 
noggrant och den historiska dokumentationen 
är överväldigande. Till sist följer ett avsnitt, 
»Die Frage nach der Existenz einer ermländi-
schen Bauschule», dvs. frågan om det funnits 
någon specifikt ermländsk byggnadskonst (här 
saknas en underrubrik 7.2). 

Tidigare forskning har betraktat Ermland 
som ett slutet område med en egen arkitektur 
men författaren finner att den uppfattningen 
är felaktig. Det fanns ingen »ermländische 
Bauschule» utan i området fanns hela tiden en 
växelverkan med byggnadskonsten i grannlän
derna, l äsaren kan dra slutsatsen att den kom
parativa formanalysen inte givit något resultat. 
Det stämmer med recensentens uppfattning 
om medeltida formkultur. Den är inte repetitiv. 
Varje mästare med självaktning strävade efter 
att hitta nya former inom givna gränser. 

Dierk Loyals avhandling inleds med en tret
tio sidor lång uppsats som har titeln »Die Ar-
beitsgruppe zum mittelalterlichen Backstein-
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bau in Nordeuropa am Kunstgeschichtlichen 
Institut der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main». Uppsatsen är en över
sikt av tegelarkitekturens utveckling i Europa. 
Författare är Gerhard Eimer, under många år 
professor i konsthistoria vid Johann Wolfgang 
Goethe-Universität i Frankfurt am Main. Som 
bekant har han anknytning till Sverige och god 
kännedom om byggnadskonsten i Norden. 
Han sätter in de nordiska monumenten i ett 
större sammanhang och nämner Armin Tuul
ses forskning om kärnkyrkan i Strängnäs, de 
franska och ofranska inslagen i Uppsaladomen 
m.m. Det hela är en resonerande framställning 
med ingående analyser och jämförelser. För
fattarens idérikedom leder till ett försök att 
också se teglets utbredning ur lingvistisk syn
punkt. Lågtyska var städernas och borgarnas 
språk. Det hade ungefär samma utbredning 
som tegelarkitekturen, medan Tyska Ordens 
länder präglades av medelhögtyskan. Gerhard 
Eimers breda översikt illustrerar Dierk Loyals 
resultat: mästare och hantverkare var en inter
nationell resurs utan gränser. Avgörande för 
byggnadskonsten var de ekonomiska möjlighe
terna och dessa var lokalt bundna till andliga 
och världsliga herrar. 

Die sakrak Backsteingotik im ErmUind är ett vik
tigt arbete för den som vill komma till klarhet 
om tegelarkitekturens utveckling i Östersjö
området. Vem vet? Dominikanernas formtegel 
i Elbing kan ha inspirerat byggmästarna till kyr
korna i Skokloster och Sigtuna. Fasadbågarna 
och västportalen i Tensta kyrka har motsvarig
heter i Ermland. 

Gunnar Redelius 
Riksantikvarieämbetet 

Magnus Josephson och Mats Mogren (red.) , 
Castella maris Baltici 2. (Sörmländska hand
lingar nr 49; Lund Studies in Medieval Archae
ology 18.) Nyköping 1996. 247 s., ill. ISBN 91-
87794-12-8. 

Castellologin är en vetenskap med rötter i r o 
mantikens tidevarv. De tusentals ruinerna med 
minnen från riddarepoken vädjade då till fan

tasin och tjänade som inspirationskällor för stil
imitationer. Till en början utövades borgforsk
ningen främst av arkitekter, men småningom 
blev också konsthistorikerna intresserade och 
borgarnas roll som en viktig kategori inom den 
medeltida arkitekturen accentuerades. Under 
de senaste decennierna har man allt mera bör
jat uppfatta borgplatserna som fornlämningar 
och huvudansvaret för forskningen har över
tagits av medeltidsarkeologerna. 

I enlighet med den feodala klassindel
ningen kan de medeltida fornlämningarna in
delas i fyra kategorier: kyrkor och kloster, bor
gar, städer och byar. Borgarna representerar då 
den medeltida maktelitens, kungarnas, furs
tarnas och riddarnas värld. Men inte nog där
med, borgplatserna är ofta välbevarade a r k e o 
logiska miljöer, med rester av skiftande bygg
nadsmiljöer, fynd av alla slag från lyxföremål 
till enklaste vardagsvara, vapen, mynt m.m. 
Med hjälp av borgundersökningar kan man 
därför få god insyn i det medeltida samhället 
som helhet. 

I början av detta sekel kände alla Nordeu
ropas borgforskare varandra, men på grund av 
det politiska läget efter andra världskriget blev 
kontakterna svåra att upprätthålla. Efter Ber
linmurens fall var fältet fritt och borgforskare 
från länderna runt Östersjön kunde 1991 sam
las till ett symposium i Åbo. Deltagarna i detta 
möte beslöt att träffas på nytt i Nyköping 1993. 
De föredrag som hölls i Äbo publicerades i en 
bok med titeln Castella maris Baltici 1 (recense
rad 1994 av Christian Loven i Fornvännen 89) 
och nu har volym nr 2 kommit ut på Söder
manlands museums förlag. 

Symposiet i Nyköping kallades samman un
der rubriken »The Functions of Fortified Sites 
around the Baltic 900-1500», ett tema med så 
vida ramar att alla de 32 tryckta bidragen ryms 
in. Symposieboken är läcker i sitt utformande, 
med ett vackert foto av Nyköpingshus på pär
men. Redaktörerna Magnus Josephson och 
Mats Mogren kan gratuleras till ett utmärkt 
arbete. Boken följer samma mönster som Cas-
telbx ... 1, men bjuder också på förbättringar. Bi
bliografin har komprimerats så att den upptar 
mindre utrymme, men ändå är de bibliogra
fiska uppgifterna utförligare än i första bande t 
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De vetenskapliga föredragen är självfallet 
huvudsaken i detta sammanhang, men i en bok 
med Nyköpingshus på pärmen hade man vän
tat sig mera information om denna och andra 
borgar i Södermanland. Nu är det bara Tyn
nelsö biskopsborg som presenteras mera ingå
ende av Gunnar Redelius. Magnus Josephsons 
översikt av symposiets övriga utflyktsmål är 
knapphändig. 

Bokens artiklar är svåra att gruppera efter 
innehåll och därför har redaktörerna följt 
samma schema som i CasteUa ... 1 och placerat 
dem i alfabetisk följd. Jag väljer dock att här 
följa en geografisk indelning eftersom förfat
tarna representerar olika nationellt betingade 
forskningstraditioner. 

Det enda bidraget från Ryssland är författat 
av Anatolij Kirpicnikov och Vladimir Naza
renko och handlar om Staraja Ladoga, där 
man har hittat spår av försvarsverk från olika 
tider. Den äldsta borgen på platsen var en jord-
och träbefästning från mitten av 800-talet, där
efter följde en försvarsmur med lera som bin
demedel, daterad till ca 900 och slutligen en 
r ingmur av natursten med kalkbruk, som av 
författarna hänförs till året 1114, därför att en 
krönika nämner en stenfästning från detta år. 

De i artikeln framförda arkitekturhistoriska 
tolkningarna har tidigare publicerats i otaliga 
sammanhang (t.ex. i Burgen und Schlösser 
1983/2). I den här versionen kombinerar för
fattarna det rikhaltiga fyndmaterialet från Sta
raja Ladoga med sagor och krönikor och får 
staden att framstå som ett mäktigt handelscen
trum vars historia börjar med den danske vi
kingen Ruriks vistelse där 862-864 och den 
norske jarlen Eriks besök på 900-talet Kring 
1020 ges området som morgongåva åt den 
svenska prisessan Ingegerd och stadens stor
hetstid fortsätter ända till slutet av 1200-talet 
Berättelsen är spännande , men framställ
ningen helt kritiklös. 

Tre artiklar kommer från Estland. Bidraget 
av Kaur Alttoa, Toivo Aus och Jaan Tamm är av 
speciellt intresse för svenska läsare, eftersom 
det ger helt nya synpunkter på borgen Narvas 
byggnadshistoria. Borgens öden har tidigare 
behandlats av Sten Karling och Armin Tuulse, 
men dessa forskare var aldrig i tillfälle att per

sonligen undersöka monumentet , utan fick för
lita sig på arkivmaterial. Alttoa, Aus och Tamm 
har utfört fältarbeten på ort och ställe och har 
kommit fram till att själva konventshuset är 
från början av 1500-talet och inte från 1300-ta-
let som man tidigare trodde. Efter maktöverta
gandet 1346 nöjde sig de tyska ordensriddarna 
till en början med att uppföra ett torn och någ
ra mindre hus innanför den ringmur som dan
skarna hade uppfört på 1200-talet 

Anton Pärn presenterar ett stadshistoriskt 
forskningsprojekt som sedan 1986 pågår i Hap
sal. Här utgick urbaniseringen från den ca 
1250 grundade biskopsborgen. Den första b o 
sättningen uppstod på ett skyddat område mel
lan borgen och havet. Biskopen byggde sin ka
tedral inne på borgområdet och på 1400-talet 
omgavs samhället med en stadsmur. 

Ain Mäesalu ger en översikt av borgbyggan
det i Sydost-Estland, det förhistoriska landet 
Ugandi, som av Dorpatbiskopen 1224 oinbil-
dades till ett kyrkofurstendöme. Mellan 700 
och 1050 uppfördes här ett stort antal svaga be
fästningar, men under perioden 1050-1224 
koncentrerades försvaret till fyra starka forn
borgar. Biskoparna klarade sig med två starka, 
murade borgar, som dock kompletterades med 
17 svagare vasallborgar. 

Mäesalus tolkning av dessa företeelser är in
tressant. Han ser de tidiga fornborgarna som 
lokala försvarsverk mot anfall av de baltiska 
grannfolken. De starka fornborgarna behövdes 
för att försvara landskapet mot slaverna, som 
började rycka an vid mitten av 1000-talet 
medan biskopsborgarna huvudsakligen tjä
nade som centra för stiftets världsliga administ
ration. 

leva Ose ger en allmän överblick över borg
forskningen i Lettland under de senaste åren. 
Under perioden 1960-1990 utfördes under
sökningar i 30 av landets ca 100 stenborgar, 
men sedan tog pengarna slut. 1991 var arbeten 
ännu i gång i tio borgar, medan antalet under
sökningar 1993 var nere i fyra. Bristen på 
pengar märks också i fråga om publikationer. 
Under de senaste åren har bara korta rappor
ter över de aktuella utgrävningarna kommit ur 
trycket. 

Evalds Mugurevics presenterar Lettgalliens, 
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alltså östra Lettlands, borgar i ljuset av nyare 
forskning. I detta landskap känner man till ca 
200 fornborgar av vilka bara 10 procent har va
rit föremål för arkeologiska undersökningar. 
Av fynden att döma har dessa befästningar va
rit i bruk under längre eller kortare perioder 
mellan åren 800 och 1400. Ett trettiotal mu
rade stenborgar uppfördes av tyskarna efter år 
1200, men på flere av fornborgarna bodde de 
lettgalliska ägarna kvar som vasaller under de 
nya herrarna. 

Andris Caune är sedan gammalt känd för 
sina perfekta kartor och planer och sin glas
klara framställningskonst. Den firar igen tri
umfer i hans bidrag som gäller en presentation 
av »Stånd der Forschung» beträffande borgar 
kring mynningen av floden Diina. Som borg
landskap är detta område helt enastående för 
nordeuropeiska förhållanden. Kampen om 
den världsliga makten mellan ärkebiskopen av 
Riga och de tyska ordensriddarna har resulte
rat i en lång rad befästningar av olika slag. 

Nya undersökningar har bekräftat att den 
första biskopsborgen på området inrättades i 
Uxkull, ett trettiotal kilometer öster om Riga. 
Här fanns en liten äldre stenkyrka, som över
togs och förstorades av biskop Meinhard 1186. 
Till kyrkan anslöts en borg med två rektangu
lära förborgar. På en ö i Diina uppförde Mein
hard strax därpå den strängt kvadratiska bor
gen Holme. Biskopssätet flyttades dock redan 
1201 till Riga, där ytterligare en borg uppför
des. Dessutom försvarades tillfarterna till sta
den av fem befästa kvarnar. 

Rigabiskopen hade också en mäktig borg i 
Turaida (Treiden) nordost om Riga. Enligt Ar
min Tuulse {Die Burgen in Estland und Lettland, 
1942) var den äldsta anläggningen här ett runt 
försvarstorn. Janis Graudonis, som länge har 
grävt i Turaida, kan emellertid påvisa att den 
första byggnaden på platsen bestod av ett 
6x12 m stort stenhus medan tornet hör till ett 
senare skede. 

leva Ose har specialiserat sig på kakelstudier 
och ger i sitt andra bidrag en kortfattad över
sikt av sina forskningsresultat. Kakelfynd i bor
garna visar hur nya bildmotiv, som hänger sam
man med den lutherska lärans segertåg under 
1500-talet, sprider sig ända bort till Lettland. 

Med sina över 1 000 fornborgar är Litauen 
kanske det borgtätaste landet i Europa. Sextio 
procent av dessa borgar räknas som medeltida, 
d.v.s. de har varit i bruk unde r per ioden 
1000-1400. Bara 84 fornborgar har varit före
mål för arkeologiska utgrävningar och i 25 fall 
har resultaten publicerats. Dessa uppgifter läm
nar Gintautas Zabiela i sin uppsats om litauiska 
träborgar. Det enorma antalet försvarsverk be
rodde enligt honom på landets utsatta läge. 
Först krigade de litauiska stammarna sinsemel
lan, sedan ansattes de av vikingar och från 
1000-talet framåt av slaver och slutligen av tys
kar ända till utgången av 1300-talet Då var 
några fornborgar ännu i bruk, men de sista 
övergavs kring mitten av följande sekel. 

Den litauiska staten grundades av kung Min-
daugas (1236—1263) och hans verk fullföljdes 
av storfursten Gediminas (1315-1341). Enligt 
Albinas Kuncevicius visar de senaste decenni
ernas arkeologiska utgrävningar att det finns 
ett klart samband mellan statsbildningen, ur
baniseringen och borgbyggandet Landets 
första städer, Vilna och Kernavé, grundades av 
Mindaugas medan de första murade borgarna, 
Vilna och Trakai, härstammar från Gediminas 
epok. 

Ända sedan 900-talet fanns det dock han
delsplatser, pre-urban settlements, i landet. Jonas 
Genys nämner Truso, Grobin och Kaupas som 
är välkända från tidigare. Till dem fogar han 
nu Palanga och Zardé, som han har varit med 
om att gräva u t Båda or terna har varit skyd
dade av fornborgar, men har i övrigt varit utan 
försvarsanläggningar. 

Tyska orden skymtar ständigt fram i de bal
tiska borgforskarnas artiklar, men i hela sin 
glans kommer ordensarkitekturen till synes i 
det polska bidraget, skrivet av Kazimierz Pospi-
eszny. Han verkar som ansvarig byggnadsfors
kare i Marienburg och i denna artikel frågar 
han sig varför just denna borg utsågs till cen
trum för ordensstaten år 1309. Pospieszny hit
tar svaret i byggnadshistorien. Han menar att 
konventshuset i Marienburg var bäst lämpat för 
ändamålet. Här fanns färdiga utrymmen, som 
genast kunde tagas i bruk, men också plats att 
bygga de nya hus stormästaren behövde för sin 
förvaltning och sin representation. 
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Marienburg är en av Europas största borgar 
och ligger i centrum av ett rikt borgområde. 
Vid den nordtyska kusten lyser borgarna däre
mot nästan helt med sin frånvaro. Orsaken till 
detta framgår av Ortwin Pdcs artikel om sla
viska och tyska befästningar från 1100- och 
1200-talet på kuststräckan mellan Stettin och 
Kiel. Enligt P d c har de senaste årens borg
grävningar klart visat att många av de äldre 
fursteborgarna revs ned efter hand som de nya 
tyska städerna växte till i styrka och självstän
dighet. 

Det andra tyska bidraget i Castella 2 är för
fattat av Manfred Gläser-Muhrenberg. Hans 
rapport över utgrävningarna på Burgkloster-
området i Lubeck bekräftar den av P d c fram
förda tesen. Här övertog tyskarna 1143 en tidi
gare slavisk handelsplats, som hade verkat i 
skydd av en fornborg. Denna ersattes av en mu
rad fursteborg, som i sin tur fick ge vika då ly-
beckarna 1227 tog makten i egna händer. 

Danmark representeras av ett enda bidrag. 
Det är skrivet av J0rgen Skaarup som redogör 
för femtio år av borgforskning på öarna JEr0, 
Tåsinge och Langeland. Kategorien murade 
borgar representeras här främst av Tranekaer, 
som undersöktes av Hans Stiesdal på 1970-talet, 
och Lykkesholm där Skaarup själv har varit med 
och forskat. Utgrävningar i S0by Volde på ÄLr0 
visade helt överraskande att denna anläggning 
går tillbaka till början av 1100-talet Skaarup 
hoppas att borggrävningarna på öarna skall 
fortsätta, då fornlämningarna vid den danska 
kusten ständigt är hotade av två fiender: det allt 
intensivare jordbruket och erosionen. 

Boken innehåller självfallet många svenska 
bidrag. Detta beror inte enbart på att Sverige 
var värd för konferensen, utan hänger också 
samman med att castellologin nu blomstrar i 
l ande t Efter en paus på vidpass 30 år är det 
igen inne att syssla med borgar. Mats Mogren 
presenterar i sitt bidrag en lång rad aktuella 
projekt. Han påpekar också att de unga svenska 
forskarna, som inte är tyngda av inrotade forsk
ningstraditioner, dynamiskt söker sig in på nya 
spår. 

Ett exempel på detta är Anders Ödman som 
förenar sina borgstudier med en undersökning 
om järnutvinning i nor ra Skåne under äldre 

medeltid. Hans funderingar om bakgrunden 
till Skeingeborgs åttkantiga planform kan dis
kuteras, men tanken att ärkebiskopen av Lund 
lät bygga borgen som centrum för sin metall
produktion är helt övertygande. 

I sitt andra bidrag presenterar Ödman pla
ne rna inför Glimmingehus 500-årsjubileum 
1999 och för fram nya synpunkter på borgens 
historia. 

Forskningsprojektet Saxholmen-Edsholm 
presenteras i två bidrag. Då p kommer före s i 
alfabetet läser man först Susanne Petterssons 
artikel om lösfynden från utgrävningarna på 
de båda borgplatserna utan att riktigt förstå 
sammanhanget , men när man kommer fram 
till Eva Svenssons presentation av byggnadsres
terna märker man att det är fråga om en in
tressant jämförelse mellan två olika typer av 
borgar. Den ena, Saxholmen, kan tolkas som 
en privat anläggning, en verklig herremanna-
bostad, medan Edsholm både av arkitekturen 
och föremålen att döma har tjänat som mili
tärförläggning. Författarna berör också köns
aspekten, genom att konstatera att husmor på 
Saxholmen var mera intresserad av renhållning 
än legoknektarna på Edsholm. 

Christian Loven tar upp Martin Olssons te
ori från år 1932 om de kastaler som kung Knut 
Eriksson under senare delen av 1100-talet 
skulle ha låtit uppföra längs den svenska ost
kusten. Han kommer fram till att Olsson har 
misstagit sig. Något av tornen i fråga kan vis
serligen vara från 1100-talet, men därför behö
ver de inte vara uppförda av Knut Eriksson. På 
den tiden hade den svenska kungamakten 
knappast resurser att upprät ta ett samman
hängande försvarssystem i landet. 

Birgitta Fritz, som aktivt har medverkat till 
att föra den svenska borgforskningen in på nya 
spår, presenterar helt kort Räven van Barne
kows räkenskaper för Nyköpings fögderi 
1365-1367, denna helt unika källa till kunskap 
om vardagslivet på en svensk medeltidsborg. 
Kort tid efter symposiet kom räkenskaperna ut 
i en ny edition redigerad av B. Fritz och Eva 
Odelman. 

Kenneth Jonsson diskuterar sambandet mel
lan borgar och myntning. Han påvisar att den 
svenska myntpräglingen av allt att döma på 
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1200-talet ägde rum i borgarna, medan denna 
hantering efter år 1300 helt koncentrerades till 
handelsstäderna vid kusterna. 

Thore Svennevalls artikel om kastalerna vid 
den svenska ostkusten väcker förvåning. Han 
bygger vidare på Martin Olsson gamla kastal-
teori, utan att ens nämna dennes namn (jfr 
Christian Loven ovan). Svennevall är tydligen 
en mycket beläst person, men hans teorier hör 
nog närmast hemma i fiktionernas värld. 

De finska bidragen står nära de svenska. 
Harry Alopaeus presenterar några nya fynd av 
pålspärrar i vattnen kring kring borgarna 
Garpö och Gripsholm i Sverige och Kustö och 
Högholmen i Finland. Knut Drake diskuterar 
sambandet mellan borgbyggande och stads
g rundande unde r den äldre folkungatiden. 
Tuula Hockman och Anna-Maria Vilkuna pre
senterar intressanta resultat av sina forskningar 
kring Tavastehus slotts historia. Hockman på
pekar att borgens ståthållare på 1490-talet tog 
ut var femte bonde i slottslänet till krigstjänst. 
De vid krigföring ovana männen användes för 
att bygga barrikader vid viktiga vägkorsningar 
och för att patrullera längs rikets östgräns, men 
vid behov kunde de också delta i strid. Med 
hjälp av Tavastehus slottsräkenskaper från 
1500-talet rekonstruerar Vilkuna en fascine
rande bild av hushållningen i borgen på Gustav 
Vasas tid, en bild som säkert i mycket motsvarar 
förhållandena under medeltiden. 

Castdlasymposierna har också lockat till sig 
några borgspecialister från den stora världen. 
Tomas Durdik från Prag framhåller att renäs
sansens bastioner ingalunda är någon rent ita
liensk uppfinning. I själva verket byggdes de 
första kända bastionerna på 1420-talet kring 
staden Tabor, som då var centrum för den böh
miska hussiter-rördsen. 

T. E. McNeill verkar i Belfast, men är också 
en trogen deltagare i borgkonferenser Europa 
r u n t I sitt bidrag går han till storms mot gamla 
ingrodda vanföreställnigar om borgarnas roll i 
den medeltida krigföringen. Med normanner-
nas erövring av England på 1000-talet och eng
elsmännens invasion i östra Irland på 1100-talet 
som exempel visar han att det inte finns något 
samband mellan starka borgar och erövrings
krig. Vid aktiv krigföring använde man sig av 

tillfälliga svaga befästningar, medan de stora 
borgarna byggdes under fredstid för att hysa 
den världsliga förvaltningen, för att imponera 
och för att avskräcka en tänkbar framtida an
gripare. 

CastelUi maris Baltici 2 ger en mångsidig bild 
av aktuell borgforskning i Nordeuropa. Trots 
att det är fråga om disparata artiklar kan man 
ändå spåra vissa övergripande tendenser. Det 
verkar sålunda uppenbart att den kronologiska 
gränsen mellan fornborg och murad borg hål
ler på att försvinna. De båda borgtyperna exis
terar länge sida vid sida, men med olika funk
tioner. Fornborgen, alltså den na tu rbundna 
anläggningen med jordvallar, vallgravar, palis
sadcr och anspråkslösa träbyggnader, tjänade 
främst det lokala försvaret, medan den murade 
borgen hade ett högre syfte. Den var framför
allt en symbol för ordnade förhållanden. Till
sammans med kyrkan och staden var den ett 
yttre kännetecken för övergången från ett forn
tida stamsamhälle till en centraliserad stats
bildning. 

Knut Drake 
Rätiälägatan 20 C 21, FI-20810 Åbo 

Eyvind Unnerbäck, Vadstena sbtt. Från befästning 
till renässanspalats 1563-1620. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens Hand
lingar. Antikvariska serien 39. Stockholm 1996. 
310 s., ill. ISBN 91-7402-242-3. 

Eyvind Unnerbäck, som under många år var 
verksam vid Riksantikvarieämbetet, har ända 
sedan 1958 varit ansvarig för de antikvariska 
undersökningarna av Vadstena slott Redan år 
1966 publicerade han en första rapport, Vad
stena slott 1545-1554, en byggnadshistorisk under
sökning. Tjugo år senare, 1986, följde den and
ra delen, Vadstena slott 1550-1563. Överlapp
ningen i fråga om årtalen berodde på att de 
tidigaste byggnadsperioderna gick in i varand
ra, och dessutom fann Unnerbäck att sådana 
justeringar i byggnadsplanen som tidigare hade 
daterats till mitten av 1550-talet, i själva verket 
hade företagits redan kring 1550. 

Efter ytterligare tio år, 1996, utkom den 
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tredje och mest omfattande delen, i vilken Un
nerbäck behandlar byggnadsarbetena på slot
tet mellan åren 1563 och 1620. Redan i de ti
digare volymerna skildrade han hur byggandet 
av en år 1545 planerad renodlad befästning så 
småningom började förändras i riktning mot 
en kombination av palats och borg. I den av
slutande tredje delen framträder draget av ett 
renässanspalats ännu tydligare i de byggnads
skeden, som i huvudsak genomfördes på initi
ativ av Johan III. Paralleller kan dras till mot
svarande arbeten på slotten i Stockholm, Kal
mar och Äbo, men eftersom det i dem var fråga 
om att tillämpa nya idéer i fullt utbyggda me-
ddtidsborgar, framträder renässansidealen tyd
ligare i Vadstena, som var ett nybygge. 

Den förändrade målsättningen under den 
senare delen av den andra byggnadsperioden 
föranleddes troligen av att slottet skulle bli ett 
residens för hertig Magnus, som 1560 som eget 
hertigdöme fick större delen av Östergötland 
samt delar av Västergötland intill Vättern. Han 
skulle därmed hålla eget hov i Vadstena på 
samma sätt som bröderna Erik i Kalmar och J o 
han i Äbo. Byggandet i Vadstena avstannade 
dock 1563 efter det att Magnus började visa 
tecken på den mentala ohälsa, som därefter 
gjorde honom helt oförmögen atl driva några 
större byggnadsföretag. Hans ansvar för Vad
stena slott övertogs av halvbrodern kung Erik 
XIV, som dock på grund av olika omständig
heter, framför allt det nordiska sjuårskriget 
(1563-1570), inte hade vare sig tid eller pengar 
för fortsatta arbeten på Vadstena slott. Efter 
1563 torde alla arbeten därför ha legat nere 
under flera år, och det var först under Johan III 
som man igen började planera för Vadstena 
slott. Då var den tyske byggmästaren Jacob 
Richter redan ute urbi lden, han dog 1571, och 
nya män trädde till. 

För den som föreställer sig atl begreppet 
Vadstena slott redan från början var identiskt 
med den slutprodukt som vi i dag känner som 
slottet kan det vara skäl att påpeka att de kung
liga rummen länge fanns i en stor träbyggnad, 
som på borggården stod längs med södra val
len, mitt emot ingångsporten i mi t torne t Hu
set timrades 1546-1549 i två våningar. Det var 
35,5 m långt och 10 m brett. Det var i det huset 

som Gustav Vasa 1552 firade sitt tredje bröllop, 
med Katarina Stenbock, och här inträffade 
också det s.k. Vadstenabullret unde r ju len 
1559, då greve Johan av Ostfriesland överras
kades utan byxor i sovrummet hos Gustav Vasas 
dotter Cecilia efter att ha stigit in genom föns
t r e t Beskrivningarna av händelsen blir helt 
begripliga om man antar att byggnaden, på 
samma sätt som Ornäsloftet, hade en svalgång. 
Tack var rikliga uppgifter i samtida räkenska
per och nyligen företagna utgrävningar har 
Unnerbäck nu lyckats rekonstruera det stora 
träslottets uppbyggnad och detaljer. Byggna
den förstördes i en brand 1587. 

På grund av att hertig Magnus blev sjuk och 
att Erik XIV blev avsatt kom det att bli Johan III 
som i väsentliga avseenden kom att ge Vadstena 
slott dess karaktär av ett renässanspalats. Efter 
de tyska drag, som präglade anläggningen un
der jacob Richters tid, började man nu följa fö
rebilder i Nederländerna och norra Frankrike 
under ledning av snickaren och byggmästaren 
Arendt de Roy, som enligt Unnerbäcks nyaste 
arkivstudier anställdes vid slottet redan 1559. I 
ledande ställning förefaller han att ha varit från 
1565 till sin död 1590. Hans främsta medarbe
tare var stenhuggaren Pierre de la Roch från 
provinsen Brabant i mellersta Belgien. Också 
han kom tidigt till Vadstena, redan 1555, och 
han verkade där till sin död 1599. Unnerbäck 
har med mycken möda kunnat finna viktiga 
data om både dessa och andra hantverkare i 
riksregistratur och slottsräkenskaper. 

Johan III visade stort intresse för slottets ut
byggnad även om arbetet gick långsamt, och 
det är uppenbart att han inte själv kom att bo i 
den s.k. kungsvåningen, vars inredningsarbe
ten inleddes först 1590, endast två år före k o 
nungens död. Den långsamma takten torde 
förklaras av att även Johan och Katarina Jagel
lonica under sina besök i Vadstena bodde i det 
stora trähuset; först efter dess brand 1587 bör
j ade man intensifiera inredningsarbetena i 
stenslottet. Till det främsta som tillkom på J o 
han IILs initiativ hör den magnifika slottskyr
kan med sitt höga och stora stjärnvalv, som 
torde stått färdigt år 1588. Den första guds
tjänsten i kyrkan torde ha hållits 1590. Till J o 
han IILs tid hör också mittornets huv, som 
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byggdes 1586 och som klarade sig undan bran
den 1598. 

Arbetena fortsatte sedermera under ledning 
av hertig Karl (IX), som efter Arendt de Roys 
död 1590 anställde byggmästaren Hans Fle
ming. Denne härstammade från Flandern och 
var troligen född i Namur. Är 1598 drabbades 
slottet av en svår brand, som framför allt ska
dade slottets östra hälft och den nordöstra ron
dellen. Den översta våningens stora salar in
reddes därför först under de första åren av 
1600-talet. I exteriören tillkom de två prakt-
gavlarna, av vilka den östra enligt Unnerbäck 
troligen stod färdig först 1606, eftersom den 
upptar hertig Johans namn; det var det året 
som sonen till Johan III och Gunilla Bielke fick 
sitt hertigdöme. Den västra gaveln, som inte är 
av samma konstnärliga kvalitet, upptar årtalet 
1620 och Gustav II Adolfs initialer. Därmed sat
tes slutpunkten för Vasakonungarnas bygg
nadsverksamhet på Vadstena slott. 

Unnerbäck har skickligt kombinerat upp
gifter i samtida arkivalier med iakttagelser i mu
rarna, och i många fall har han kunnat preci
sera och justera tidigare slutsatser. Mycket gi
vande är hans kapitel om de enskilda 
formernas förebilder ule i Europa; man får en 
intressant bild av resande byggmästare, som 
medförde ett formspråk med rötter i Polen och 
Italien. 

Detta gäller bl.a. för slottskyrkans fönster
väggar, där två höga spetsbågiga öppningar är 
sammanställda med ett högre placerat rund
fönster. Liknande fönsterarrangemang från 
samma tid fanns bl.a. i kyrkan på Stockholm 
slott, samt i Skällviks kyrka, som ombyggdes vid 
samma tid. Motivet uppträdde tidigast på Borg
holms slott, och det leder till antagandet, som 
tidigast framfördes av August Hahr, att dessa 
fönsterformer i Sverige introducerades av bygg-
mästarfamiljen Pahr, vars tre bröder kom lill 
Sverige 1571. Förebilderna finns framför allt i 
katedralen på Wawd i Kraköw, där fönstren i 
några av gravkapellen är placerade på just detta 
sätt. Idégivare kan då ha varit Katarina Jage l lo 
nica, som tillbringade de 22 första åren av sitt 
liv på Wawd. 

Tack vare de talrika arkivaliska uppgifterna 
i Unnerbäcks nya bok får man nu en klarare 

bild än tidigare av den omfattande byggnads
verksamhet som i riket bedrevs på Johan IILs 
initiativ. Det är dessutom tacksamt att i fråga 
om Vadstena få ett komplement till tidigare 
slottsmonografier; ända fram till Johans död 
1592 byggde man oupphörl igt , förutom på 
Vadstena, på de stora riksborgarna i Stock
holm, Kalmar, Borgholm och Äbo. Dessa bor
gar var samtidigt inkörsportar för en tidig re
nässans, som tog sig uttryck i stora ljusa salar 
med plana tak och i bekväma trappor, och som 
även innefattade en förfinad dekorativ konst, 
förverkligad av stenhuggare och snickare. 

Ett sympatiskt drag i Unnerbäcks bok är 
även att han anknyter till August Hahr, som re
dan under 1920-talet med en mycket fin intui
tion i Mellaneuropa spårade upp sådana tidiga 
renässansbyggnader, som måste ha varit kända 
för de byggmästare och konstärer som under 
Johan IILs lid lockades till Sverige. Hahr lycka
des dessutom redan 1923 bättre än någon an
nan definiera den egenart , som präglar Vad
stena slott. Hans ord utgör slutvinjetten i Un
nerbäcks bok, och de förtjänar att citeras också 
här: 

Framsprungen ur inhemska förutsättningar och ut
ländska inflytelser framstår detta slott som den mest 
imponerande , mest estetiskt betydande bland alla 
Nordens renässansbyggnader, trots alla primitiva 
drag ändock palatset framom andra och måhända 
just genom del primitiva, genom denna äkta ur
sprungliga känsla för det monumentala och för rent 
arkitektoniska drag den röjer - fjärran alla schablo
ner och all skolvisdom - af en så mäktigt betagande 
verkan. 

Carl Jacob Gardberg 

Museiverket, Postbox 913 
Fl-00101 Helsingfors 

Åsa Ringbom och Christina Remmer, Ålands 
kyrkor 1. Hammarland och Eckerö. Utgiven av 
Ålands landskapsstyrelse och museibyrån. Ma
riehamn 1995. 300 s. ISBN 951-8946-41-8. 

Äland har elt dussin medeltida kyrkor, de flesta 
välbevarade. De uppvisar flera särdrag och är 
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svårdaterade. Det åländska samhället under 
äldre medeltid är svårfångat, och kyrkorna blir 
ett viktigt källmaterial om de kan dateras. 
Landskapsarkeologen Matts Dreijer började på 
1950-talet argumentera för att de var mycket 
gamla och att Äland var ett av de tidigast krist
nade landskapen. 1973 utkom publikationen 
Ålands medeltidskyrkor, där ett antal forskare 
med Armin Tuulse och Carl Jacob Gardberg i 
spetsen skildrade nio av kyrkorna. Här fann 
man att de äldsta stammade från slutet av 1200-
ta le t Liknande eller ännu senare dateringar 
har senare framförts av Markus Hiekkanen i 
hans stora avhandling om de finska medeltids
kyrkorna. 

Åland har nu fått en publikationsserie som 
är tänkt som en underavdelning av verket Fin
lands kyrkor. Enligt planerna skall serien Ålands 
kyrkor omfatta åtta volymer, med två kyrkor i 
varje. En god överblick över huvuddelen av ma
terialet får man i den ovannämnda pnblikat io 
nen från 1973, men byggnaderna är så kom
plicerade att en betydligt noggrannare redo
visning behövs. 

Den första volymen i serien omfattar Ham
marland och dess annex Eckerö. Den är en 
vacker och påkostad bok, inbunden och med 
illustrationer delvis i färg. Huvudförfattare är 
.Asa Ringbom, och denna recension kommer 
helt att inriktas på hennes framställning. Chris
tina Remmer har författat avsnitten om efter-
reformatorisk konst och inredning. Dessa av
snitt är väldisponerade och innehåller så vitt 
jag kan se inga fel. De flesta fotografierna är 
tagna av P. O. Welin, specialist på fotografe
ring av äldre byggnader: hans mästerskap 
framgår tydligast i bilderna ovanför valven. Ut
märkta nya uppmätn ingar och rekonstruk-
tionsskisser har gjorts av Gunnar Redelius. Ett 
litet fel finns i ritningen av Hammarlands öst-
fasad (fig. 32), där skevheten i korets sydmur 
inte framgår. Man kan givetvis alltid önska yt
terligare uppmätningar, och att ingen sektion 
finns genom västra delen av Hammarlands kor 
är en brist 

Ålands kyrkor har flera egenheter, av vilka 
valv av stenflisor istället för av tegel är den mest 
framträdande. Tegel förekommer överhuvud
taget mycket sparsamt i byggnaderna. Istället 

har man överallt använt den röda rapakivigra-
nlten, som är lät tbruten men tämligen skör. 
Ett annat särdrag är förekomsten av korporta
ler i salkyrkorna. Det viktigaste jämförelsema
terialet finns på Gotland och i Uppland, och 
Ann Catherine Bonniers avhandling om Upp
lands kyrkor {Kyrkorna berättar, 1987) är av stor 
vikt för förståelsen av det åländska materialet. 
En slump har gjort att Bonnier var den som 
behandlade Hammarland i 1973 års publika
tion. 

Egenheterna bidrar till att göra kyrkorna 
svårdaterade, och följaktligen ägnas stora de
lar av boken åt tidfästningen av dem. Ett inle
dande avsnitt behandlar naturvetenskapliga 
dateringsmetoder, dendrokronologi och 14C-
dateringar. I synnerhet diskuteras 14C-date-
ringar av kalkbruk. Tidigare har denna metod 
visat sig obrukbar genom att den indikerar en 
alltför hög ålder. Orsaken är synbarligen att 
obränd kalk och föroreningar förrycker resul
tatet. Kan man separera proverna och datera 
enbart bindemedlet i bruket borde felkällan 
elimineras. I samarbete med finska laborato
rier har Ringbom gått i bräschen för denna me
tod. Resultatet ger onekligen ett mera pålitligt 
intryck än tidigare försök. En fråga är givetvis 
om en materialpublikation som denna är rätt 
forum för att diskutera metodfrågor, men den 
noggranna redovisning som senare följer gör 
det kanske nödvändigt. Risken är att nästa v o 
lym kommer att tyngas av ett liknande avsnitt, 
eftersom metoden är under utveckling. 

Hammarlands kyrka är den mest komplice
rade av de två. Den består av långhus och elt 
smalare rakslutet kor samt ett torn som ovan
ligt nog placerats på sydsidan av långhuset, i 
flykt med västmuren. Tornet fungerar också 
som vapenhus. Sakristian på nordsidan ligger 
mycket långt åt väster. Långhuset täcks av två 
kupolvalv av stenflisor, koret av ett kryssvalv i 
samma material. 

Långhuset är äldst, och Hammarland var 
från början en salkyrka. Dess valv tycks vara se
kundärt, trots att det inte stöds av några vägg
pilastrar. Kyrkans murtjocklek, 1,6 m, antyder 
dock att valv planerades från början, och kan
ske hade man förtagningar att använda åt
minstone i nedre delarna då valven väl tillkom. 
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Övriga byggnadspartier, inklusive koret, är se
kundärt tillkomna. Spår av brand finns på lång
husvinden och i tornet, men däremot inte på 
korvinden. Tornet torde därför vara nästa 
byggnadsskede. Därefter följer koret och sa
kristian. 

Denna salkyrka hade två portar i sydmuren, 
den ena ledande till ko rdden . Sakristians väst-
dragna placering skulle kunna tyda på att den 
byggts framför en ursprunglig nordportal. Den 
nuvarande dörren öppnas emellertid in mot 
sakristian, och som medeltida portar alllid öpp
nades inåt förutsätter tolkningen en ombygg
nad av porten. Ringbom finner att den i sitt nu
varande skick inte företer några medeltida 
drag. 

I öster hade salkyrkan en högt placerad två-
fönstergrupp. Vid utgrävning i kyrkan har på
träffats fragment av ett vackert fyrpassfönster i 
kalksten som troligen har suttit i en rund om
fattning. Högt i västgaveln finns nu ett skevt 
rundbägigt fönster, och Ringbom påpekar att 
fyrpasset skulle passa i dess övre del. Västgaveln 
tycks därför ha haft ett högt placerat rundfön
ster. 

Salkyrkan innehåller en ovanlig byggnads
teknisk detalj. I såväl östra som västra delen har 
påträffats spår efter två stockar som har löpt in
uti muren i sockelnivå. Troligen har de funge
rat som förstärkningar. Liknande timmer har 
påträffats i borgtorn, t.ex. på Stegeborg i Ös
tergötland. 

Långhusets sydmur har en förlängning ös
terut, en murklack med utseende som en för
tjockning av det smalare korets sydmur. Ring
bom finner dock att den inte är en förtjock
ning utan att den är äldre än koret. Den är 
därigenom 2,5 m tjock. Då koret byggdes ut
nyttjade man klacken för sydmuren. Saken 
kompliceras av att klackens nedre del ligger i 
förband med långhuset, men förbandet kan ha 
tagits upp sekundärt (se nedan) . Murklacken 
löper 4,5 m österut och slutar med ett hörn, 
och inne i korets sydmur är ett välmurat östligt 
ytterliv synligt. Troligen hör klacken till en ald
rig utförd byggnadsdel. Ringbom nämner ett 
östtorn som en möjlighet. 

Det finns en annan möjlig tolkning av mur
klacken. En av Ålands kyrkor, Finström, har ett 

säreget kor som skiljs från långhuset med en 
triumfbåge. Koret är lika brett som långhuset 
men mycket kort: den inre bredden är 11 m 
men längden bara 3,8 m. Murklacken i Ham
marland skulle kunna vara resten av ett påbör
ja t sådant kor. Med en murtjocklek på 1,5 m 
skulle detta kor ha erhållit innermåtten 9x3 m, 
alltså liknande proport ioner som koret i Fin-
ström. Då man byggde det nuvarande koret 
lade man det innanför, och delvis på, det oav
slutade murverke t Ringboms uppgift (s. 81) 
att murklackens övre del syns på korvinden och 
har ett prydligt innerliv faller om min tolkning 
är riktig: vad som syns är i så fall det nuvarande 
korets innerliv, och murklackens krön är dolt 
under takfoten. Kanske tillkom övre delen av 
klacken först långt in i nya tiden, då en mur
trappa skulle byggas till predikstolen. 

I det andra byggnadsskedet tillkom tornet. 
Det fungerade samtidigt som vapenhus, och 
här fanns även ett altare. Bottenvåningen har 
sköldbågar till ett valv, men det är osäkert om 
någon välvning skedde. 

Efter en brand byggdes koret, och som sista 
medelt ida byggnadsdel tillkom sakristian. I 
norr finns förband mellan långhuset och koret 
på sockelnivå, men det råder inget tvivel om att 
koret är yngre. Att man har tagit upp förband 
sekundärt här föder misstanken att samma sak 
skedde då murklacken byggdes. Salkyrkan är 
en yngre byggnadstyp än kyrkan med smalare 
rakslutet kor, och Hammarland uppvisar en 
anakronistisk utveckling. En parallell är dock 
Roslags-Bro i Uppland, där det sekundära ko
ret har daterats till senast 1400-talets början. 

Hammarland har ett krucifix från början av 
1400-talet, och Ringbom diskuterar dess place
ring. Här finns en feltolkning av Anna Nilséns 
uppfattning i arbetet Kyrkorummets brännpunkt 
(1991): Ringbom hävdar att Nilsén helt tar av
stånd från tanken på trabes, korbjälke, i de me
deltida sockenkyrkorna. Vad Nilsén skriver är 
alt uppställning av krucifixet på trabes »har för
visso förekommit» men att det finns anledning 
att ifrågasätta uppfattningen att det generellt 
var så (Nilsén s. 108). Tveksamt är också att 
Ringbom försöker datera Hammarlands altar
skåp med hjälp av korets datering, och att hon 
utifrån dessa svaga grunder anser att introduk-
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tionen av det s.k. Nådastolsmotivet bör tidiga-
reläggas med uppemot ett halvsekel (s. 128). 

För datering av byggnadspartierna har man 
tagit dels dendroprover, dels 14C-prover. Sal
kyrkans takstol förnyades efter eldsvådan, och 
dendroproverna visar att det skedde på 1440-ta-
l e t Koret, som inte var byggt då branden in
träffade, har takstolar från 1460-talet Tornets 
takhuv är från 1600-talet, och inga prover gav 
besked om byggnadstiden. Någon dendroda-
tering av salkyrkan har inte erhållits. 

l4C-proverna på murbruk har delats upp i 
tre serier. Den första omfattar de vanliga pro
ven, och de har en uppenbar tendens att ge för 
gamla dateringar. De andra serierna är prover 
som genomgått »tvätt» av olika pålitlighetsgrad. 
Ringbom fortsätter här inledningens metod
diskussion och laborerar med olika jämförel
ser mellan de tre serierna. Framställningen 
skulle ha vunnit i stringens och pålitlighet om 
författaren hade koncentrerat sig på den tred
je serien, den mest pålitliga. l4C-metodens in
neboende osäkerhet är stor, och just för 1200-
1300-talen hämmas den dessutom av att kali-
breringskurvan här gör en sväng uppåt: prov 
får sannolikhetstoppar såväl omkring 1300 som 
i andra hälften av 1300-talet 

Salkyrkan dateras av Ringbom till omkring 
1300. Den mest pålitliga serien 14C-prover (fig. 
86 D) ger en lika stor sannolikhet för en date
ring till andra hälften av 1300-talet Ringbom 
ställer dock samman salkyrkans dateringar med 
tornets, som är ungefär desamma, och finner 
därmed sannolikheten vara störst för att sal
kyrkan byggdes omkring 1300. Resonemanget 
i sig är alltför beroende av statistiska sannolik
heter för att övertyga, men dateringen är konst
historiskt acceptabel. Tornet tillkom så i slutet 
av 1300-talet 

Koret kunde tyckas vara säkert daterat till 
1460-talet genom tre samstämmiga dendroda-
teringar, men här sätter Ringbom sin trovär
dighet på spel genom att blanda in även 14C-
dateringar. Ett l4C-prov vid södra remstyckets 
inmurning »gav ett resultat som tyder på att 
remstycket verkligen murats in senare» (s. 67). 
I sammanfattningen anger så Ringbom att k o 
ret byggts unde r förra hälften av 1400-talet. 
Den egentliga beskrivningen av byggnaden in

nehåller dock inga iakttagelser som antyder att 
remstycket skulle vara sekundärt, och man får 
intrycket att hela resonemanget betingas av 
Ringboms djupa tro på l 4C-dateringarnas på
litlighet 

I förordet anges att slutsatser om Ålands ti
diga historia utelämnats i väntan på flera kyr
koanalyser. Detta är vällovligt, men recensen
ten kan inte avhålla sig från en iakttagelse av 
historisk art. Det finns nämligen tecken på att 
Hammarland var en stormannakyrka. 1973 på
pekade Bonnier att de två valvtravéerna pekade 
mot att kyrkan hade ett ovanligt stort kor
utrymme, vilket kan betyda att den var privat. 
Det rundfönster som troligen funnits i västga
veln har motsvarigheter i flera Upplandskyrkor 
som av Bonnier tolkats som stormannakyrkor. 
Även den eventuella nordportalen i Hammar
land har motsvarigheter hos dessa. 

Viktigast är att man i början av 1700-talet på
träffade ett skelett inmurat i Hammarland. 
Uppgiften återfinns i två olika dissertationer 
från 1730-talet Ringbom föreslår att skelettet 
var en grav i västmuren. Ovilja att förstöra gra
ven och fyrpassfönstret uppe i gaveln skulle 
kunna förklara varför tornet inte placerades i 
väster. Ringbom stannar vid detta. En grav i 
muren kan dock rimligen inte ha varit annat 
än en nischgrav. Sådana är kända från 1200-
och 1300-talet i några kloster- och domkyrkor, 
men den mest berömda finns i Västeråkers 
sockenkyrka i Uppland. Där vilar Ramborg Is
raelsdotter, som själv bekostade kyrkobygget. 
En inskrift daterar kyrkan till 1331, medan gra
ven har årtalet 1327. Nischgravarna återfinns 
normalt i koret, och det är ju inte heller säkert 
att den i Hammarland var placerad i västmu
ren. Graven är ett mycket starkt indicium för 
att Hammarlands kyrka byggdes på initiativ av 
en storman. 

Vem denne byggherre var kommer vi aldrig 
att få veta. Få frälsemän är kända från västra 
delen av Äland, och de skriftliga källorna från 
kyrkans byggnadstid är givetvis bristfälliga. Där
emot kan vi eventuellt peka ut var byggherren 
bodde. Tre hundra meter nor r om kyrkan 
finns en f.d. udde i en utdikad sjö. Här gjorde 
Dreijer 1960 en delutgrävning av grunden till 
ett litet tvårumshus av sten. Ett påträffat mynt 
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hade slagits omkring 1450. Här låg på 1700-ta-
let prästgården, men det är mycket tveksamt 
om detta var gårdens ursprungliga funktion. 
Läget på en udde tyder på försvarsfunktioner, 
och några befästa prästgårdar är inte belagda. 
Istället kan gården, som Dreijer påpekar, ha be-
botts av någon lokal storman. Ett mynt från 
1450 för givetvis inte ned gården i kyrkans 
byggnadstid, men utgrävningen var begränsad. 
En möjlig åländsk parallell finns f.ö. i Jomala. 
Tre hundra meter sydöst om kyrkan har här ut
grävts en gårdsanläggning med ett litet sten
hus. Den var i bruk från slutet av 1200-talet och 
en lång tid framåt. 

Eckerö kyrka har en enklare byggnadshisto
ria. Den är en salkyrka med ett torn, lika brett 
som långhuset, i väster. I nordöst finns en sak
ristia och i sydväst ett vapenhus. 

Liksom Hammarland var Eckerö från bör
jan en liten salkyrka i gråsten. Den nuvarande 
sakristian är från 1800-talet, och Ringbom visar 
skickligt att dess föregångare var en mycket li
ten sakristia i förband med kyrkmuren. Senare 
fick kyrkan ett västtorn, jämnbre t t med lång
huset. Ett vapenhus tillfogades. Efter reforma
tionen försvann skiljeväggen mellan långhus 
och torn så att kyrkorummet kom att förlängas 
med en tredjedel. Några valv har aldrig funnits. 

Dendrokronologin ger en säker datering av 
tornet till omkring 1470. Virket i salkyrkan här
stammar däremot från reparat ioner efter re
formationen. l4C-proverna tyder på att salkyr
kan byggdes i slutet av 1200-talet Proverna från 
vapenhuset är få och osäkra, men troligen 
byggdes det omkring 1500. 

Till Eckerö kyrkas egenheter hör att man 
under golvet har påträffat en 80 cm bred sten
fot som löpt längs den ursprungliga salkyrkans 
innerväggar. Dess funktion är oklar. En annan 
är att tornets översta parti är timrat. Det består 
av sju stockvarv, och dess funktion kan ha varit 
att minska den belastning på tornets stenmurar 
som klockornas svängning medförde. Här 
finns i timmerväggen en serie små parvis pla
cerade rundbågiga gluggar som utgör ett in
tressant exempel på stilretardation: de har ut
seende som romanska kopplade fönster, dock 
ulan mittkolonnett, men tornet är byggt under 
senmedeltiden. 

Ett särskilt problem gäller utformningen av 
kyrkans västra del under olika tider. Sedan 1827 
är tornet interiört helt integrerat med långhu
set, men tidigare talas om »valvet» eller »pela
ren» längst bak i kyrkan. Troligen fanns på van
ligt sätt en bågöppning mellan tornet och lång
huset. Är 1708 omtalas »lilla runda fönstret 
achter i kyrkian på södra sidan», och sannolikt 
avses samma då material 1710 anskaffades »till 
fönstrets baak i kyrkian under lächtaren utvid
gande». Ringbom gör tolkningen att salkyrkan 
hade ett rundfönster i västgaveln, likt det hon 
rekonstruerat i Hammarland. Hon bortser då 
från att det 1708 anges ligga på södra sidan. Att 
utvidga ett fönster i den ursprungliga västga
veln skulle också ha varit meningslöst, eftersom 
det bara skulle ha öppnat sig mot tornets inre. 
Istället förefaller det ha rört sig om ett fönster 
i tornets sydmur, på samma plats som det nu
varande stora sydfönstret. Möjligen kan man 
också fundera över om formuleringen »runda 
fönstret» 1708 måste tas bokstavligt Ett rund
fönster finns i sydfasaden i Knutby i Uppland, 
men det är över hundra år äldre än Eckerös 
torn. Kanske avses istället ett rundbägigt föns
ter. Om det är riktigt att detta fönster satt i tor
net tyder 1710 års platsangivelse »under läch
taren» på att tornbågen vid denna tid var så 
hög att en läktare inne i tornet gav utsikt mot 
koret. 

I Eckerö socken ligger Signihiskärs kapellruin, 
som ägnas några sidor i boken. Ön »Sankte Sig-
nildskär» nämns första gången 1538. Äldre un
dersökningar visar att kapellet var en nästan 
kvadratisk kallmurad byggnad, 9 meter lång, 
innanför en rundad bogårdsmur. Myntfynd 
från 1200-1400-talen visar att det var i bruk un
der lång tid. Signildskär var ett av de många 
sjöfararkapell som funnits runtom Östersjön. 

Ålands kyrkor Är ett mycket välkommet verk, 
och vi kan bara hoppas att de fortsatta delarna 
kommer att hålla samma kvalité som denna 
första volym. Frågan om när kyrkorna byggdes 
kan inte anses vara slutgiltigt löst med detta, 
men den spännvidd som funnits mellan olika 
forskares dateringar borde minska betydligt. 
Den noggranna materialredovisningen gör att 
framtida undersökningar kommer att kunna 
bedrivas mera målmedvetet, och förhopp-
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ningsvis kommer vi så småningom också att få 
veta något om stenkyrkornas eventuella före
gångare i trä. 

Christian Loven 
Tredje Långg. 36, 413 27 Göteborg 

Christer Lindberg, Erland Nordenskiöld - ett 
indianlif. Natur och Kultur, Stockholm 1996. 
598 s. ISBN 91-27-05923 5. 

I maj 1995 disputerade vid samhällsvetenskap
liga fakulteten i Lund Christer Lindberg på av
handlingen Erland Nordenskiöld - en antropolo
gisk biografi, utgiven i serien »Lund studies in 
social anthropology». Det är ett omfångsrikt ar
bete på 526 sidor. Doktorsavhandlingen följdes 
1996 av en överarbetning med ovanstående ti
tel, som ingår i Vitterhetsakademiens serie 
»Svenska lärde» med Natur och Kultur som för
lag. Den något mer populära versionen skiljer 
sig från avhandlingen främst genom att sakna 
dokumentation, vilken får eftersökas i avhand
lingen. 

Erland Nordenskiöld (1877-1932) står 
inom den etnografiska vetenskapen i förgrun
den som utforskare av Sydamerikas urbefolk
ning, till stora delar genomförd under sex ve
tenskapligt välutrustade expeditioner till olika 
områden inom kontinenten. För sina många 
rön redogjorde han snabbt både i vetenskap
liga publikationer och genom ett flitigt popu
lärvetenskapligt författarskap. 

Liksom sin i unga år avlidne broder Gustaf 
(1868-1895), mineralog och arkeolog, ärvde 
Erland Nordenskiöld sin släkts vetenskapliga 
intressen. Trycket från den världsberömde och 
dominerande fadern Adolf Erik tycks dock inte 
ha varit alltför besvärande. Själv ansåg Erland 
att Gustaf var honom överlägsen i viljestyrka 
och intelligens. Bådas läggning riktade sig från 
början mot naturvetenskaperna. Att Erland, 
från att ha varit zoolog, kom att bli en banbry
tare inom en så ny vetenskap som etnografi, får 
nog sägas bero på tillfälligheter. Man får därvid 
också räkna med att hans humana och rätt

skaffens sinne upprördes av den oerhörda miss
handel som Sydamerikas indianbefolkning ut
sattes för alltifrån den tidiga kolonialtiden på 
1500-talet och in i våra dagar. 

Christer Lindbergs arbete söker vara en hel
täckande levnadsteckning över en man som i 
flera avseenden var en komplicerad natur. Han 
uppvisade åtskilliga motsägelsefulla drag i ka
raktären: arrogans och bördsstolthet, ömsint
het, till och med ödmjukhet, omsorg och sym
pati för de infödda samtidigt som han i sina 
dagböcker kan klaga över deras snusk och opå
litlighet. Ett traumatiskt drag var hans förhål
lande till den älskade modern som inte kunde 
förlika sig med hans hustru. Hon kom från en 
proletär miljö, och de hade levt i ett fritt för
hållande, något oerhört i den värld där famil
j en rörde sig. 

Skildringen av Nordenskiölds olika expedi
tioner och värderingen av dessas resultat utgör 
en mycket intressant läsning. Inte minst fasci
nerande är hans kamp mot allehanda svårig
heter även på det personliga planet, till exem
pel hemsändningen av en expeditionsmedlem, 
därtill sponsor, som visat sig olämplig. En svår 
motgång var även det tragiska mordet på en av 
hans medhjälpare. 

Det är klart att Nordenskiöld som amerika-
nist förskaffat sig ett av de främsta rummen 
inom vetenskapshistorien. Det skall först som 
sist sägas att Christer Lindbergs mäktiga arbete 
otvivelaktigt tillhör de mera framträdande lev
nadsteckningarna gällande svenska veten
skapsmän som utkommit under det senaste de
cenniet. Boken sluter sig väl till, för att nämna 
några exempel, Sigrid Kahles biografi över 
H. S. Nyberg, Göran Malmqvists om Bernhard 
Karlgren och och Svante Nordins om Fredrik 
Böök. Också i serien Svenska lärde löste den 
nyligen bortgångne Sven G. Svenson förnäm
ligt den känsliga uppgiften att teckna Erland 
Hjärnes tragiska forskaröde. Biografier över na
turvetenskapens företrädare är annars tunn
sådda, men man ville gärna nämna radioastro 
nomen Olof Rydbecks mäktiga och högintres
santa självbiografi 1991 på över 800 sidor. Inom 
arkeologien kan man notera Evert Baudous ny
ligen utkomna utomordentl iga biografi över 
Gustaf Hallström, men man saknar ännu så 
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länge monografier över Hans Hildebrand, 
Oscar Montelius och Hjalmar Stolpe, samt 
inom antikforskningen Axel W. Persson, Einar 
Gjerstad, inom en äldre generation Martin P:n 
Nilsson och Einar Löfstedt. Man skulle tycka 
detta vore tacksamma ämnen. - Beträffande 
Lindbergs bok föreligger en ingående kritisk 
anmälan i positiv anda i Acta Americana 4 
(1996), s. 68-74 av professor Alf Hornborg. 

Även i Sverige hade Nordenskiöld svårighe
ter att möta. Etnografien var knappast ännu en 
allmänt accepterad vetenskap och företräddes 
i Sverige endast genom en intendenttjänst vid 
Naturhistoriska riksmuseet, vilken innehades 
av Hjalmar Stolpe. Dennes befattning uppe
hölls under flera år av Nordenskiöld, Då plat
sen blev ledig söktes den förutom av Norden
skiöld av den mindre meriterade Carl Hart
inan. Mot sig hade Nordenskiöld en g rupp 
inom Vetenskapsakademien, som vid denna tid 
administrerade Riksmuseet. Centralgestalten i 
denna var fru Anna Hierta-Retzius. I hennes 
tycke var Nordenskiölds förhållanden anstöt-
liga. Hon vägleddes av en närmast manisk sed-
lighetsivran. Med tillgång till en för svenska för
hållanden stor förmögenhet, ärvd från fadern 
Lars Johan Hierta, styrde och ställde hon 
mångt och mycket i den värld där hon rörde 
sig. Framför sig sköt hon maken, den berömde 
antropologen och fysiologen Gustaf Retzius. 
Makarna stöddes av flera akademiledamöter. 
Om den Hartman-Nordenskiöldska striden 
och det för Retzierna tragikomiska ödet har 
Annas systerdotterson, professor Wilhelm 
Nordenson, lämnat en livlig skildring »Spök
slottet», Personhislorisk Tidskrift 6 (1966), s. 
54—66, vilken möjligen kunde ha observerats 
av Lindberg. Nordenskiöld insåg knappast vilka 
krafter han hade emot sig, men hans förbitt
ring var stor över behandlingen. Nordenskiöld 
fick tjänst i Göteborg och där kom han att göra 
sin stora vetenskapliga karriär. Han förskaffade 
sig själv internationell berömmelse, fick pro
fessur. Härmed kom Göteborg med dess e t n o 
grafiska museum att framstå som en av de vik
tigaste platserna för denna forskning. 

Genom att på ett utmärkt sätt behandla ett 
livsverk med så stor spännvidd har Lindberg 
gjort en beaktansvärd insats i vetenskapshisto

riens tjänst Med dess elegans och flytande stil 
är hans bok också behaglig att läsa. 

Wilhelm Odelberg 
Kungl. Vetenskapsakademien, 104 05 Stockholm 

H. Ellis Davidson, The Last Beliefs of Northern Eu
ropé. Routledge. London & New York 1993. 

Den engelska religionshistorikern Hilda Ellis 
Davidson har under de senaste drygt 30 åren 
givit ut ett flertal skrifter som ur olika synvink
lar behandlar den förkristna religionen i norra 
Europa och Skandinavien. Några av dessa, ex
empelvis Gods and Myths of Northern Europé 
(1964) och Myths and Symbols of Pagan Europé 
{1989), hör till den litteratur som ofta refereras 
till. En viktig anledning till att dessa böcker bli
vit flitigt lästa och mycket spridda är säkerligen 
att de är skrivna på ett språk och med en sådan 
stil att de är lättillgängliga även för en bredare 
läsekrets - ett av Davidsons stora företräden. 

The Löst Beliefs of Northern Europé (1993) är i 
detta sammanhang inget undantag, utan skri
ven i samma lätta och sammanfattande stil. B o 
ken som omfattar 181 sidor, inklusive en rik
haltig bibliografi, är ett ambitiöst försök att 
sammanfatta grunddragen i den förkristna kel
tiska och germanska föreställningsvärlden. 
Framför allt vill författaren förmedla en bild av 
det källmaterial som ligger till g rund för vår 
kunskap om denna. I förordet betonas vikten 
av att i en populärvetenskaplig form presen
tera källäget vad gäller forskningen kring den 
förkristna religionen snarare än att försöka ge 
en helhetsbild. Ur en arkeologs synvinkel är 
det inte minst intressant att Davidson ger det 
arkeologiska källmaterialet ett ovanligt stort ut
rymme. 

Boken är uppdelad i sju huvudkapitel, varav 
det första (Help from archaeology) och det an
dra (Glimpses of the Gods) till största delen be
handlar innebörden av olika arkeologiska upp
täckter och fyndkategorier. Här behandlas spe
ciella fynd och platser som skeppsgraven i 
Sutton Hoo, hallbyggnaden och offerplatsen 
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vid Yeavering, Gundestrupkit teln m.fl. För
utom speciella fyndlokaler presenteras även 
vissa kategorier av fyndmaterial som guldbrak
teater och gotländska bildstenar. Flera av dessa 
fynd och platser beskrivs relativt ingående till
sammans med olika tolkningsförslag. 

I det tredje kapitlet (Gods in the Myths) 
sammanfattas huvuddragen i mytologin samt 
funktionen hos de främsta gudagestalterna och 
hur dessa vanligen framställs. Här är utgångs
punkten i första hand det norröna litterära ma
terialet, inte minst Snorre, samt olika källor till 
den keltiska mytologin. I kapitlet beskrivs kort
fattat också innehållet i de mest använda de
larna av det litterära källmaterialet, samt den 
källkritik som bör beaktas vid användandet av 
texterna. Av särskilt intresse är de jämförelser 
som Davidson gör mellan olika keltiska guda
gestalter och gudomar med motsvarande ge
stalt i Skandinavien, en typ av jämförelser som 
inte är så vanliga hos nordiska forskare (reli
gionshistorikern Marianne Görman undanta
gen) , utan väl främst får tillskrivas författarens 
brittiska utgångspunkt. 

I kapitlet »The Cults of the Northern Gods» 
å terkommer diskussionen kring det arkeolo
giska materialet, i detta fall vad gäller belägg 
för olika kult- och offerhandlingar. I korthet 
behandlas olika årstidsfester och offer i sam
band med dessa. Olika uppgifter i det litterära 
materialet angående offerdjur diskuteras och 
jämförs med arkeologiska belägg för hästoffer 
och olika former av libations- och matoffer. I 
delta sammanhang behandlas också i någon 
mån skillnaden mellan kollektiv och privat re
ligiös sfär samt mellan offentlig kult och var-
dagskult 

I det femte kapitlet (Goddesses and guar
dian spirits) närmas ännu mer den vardagsnära 
kultsfären. Davidson menar att såväl kullen av 
olika gudinnor som av de väsen vilka benämns 
diser främst bedrevs i privata sammanhang 
medan de manliga åsarna var förmål för of
fentlig kult. Delta är dock knappast någon eta
blerad tanke. Såväl gudar som gudinnor (åsar 
som vaner) kan lika väl betraktas som kom
plet terande och ingående i den grundläg
gande religiösa strukturen, enligt det mönster 
som beskrivits av främst George Dumézil i bl.a. 

Les dieux des Germains (1959). I kontrast mot 
gudinnekulten som främst var av privat karak
tär står också Davidsons egen beskrivning av 
kulten av »den stora modergudinnan» (the 
great goddess), i Skandinavien troligen som 
Freja. Det kan dock ha förhållit sig annorlunda 
med dyrkan av olika skyddsväsen för släkter 
och personer, vilka även levt kvar i senare folk
tro. Diser, nornor och fylgior är benämningar 
på sådana väsen, som kan ha stor betydelse för 
förståelsen av den privata kultsfären. I detta ka
pitel ingår också ett avsnitt om kulten av de 
döda, grundad på det norröna materialet. Vad 
gäller detta problemområde borde dock arke
ologiskajämförelser ha kunnat behandlas i be
tydligt större grad än vad som sker. 

Det näst sista kapitlet i boken, »Contact with 
the o ther world», behandlar kommunikatio
nen med gudarna och det hinsides genom of
ferskick, gravritualer, gravsymbolik, heliga plat
ser samt eventuella tempelbyggnader. Om sär
skilda förkristna kultbyggnader förekommit i 
Skandinavien har varit omdebatterat bland re
ligionshistoriker. Arkeologin har här kunnat ge 
stöd för antagandet om förekomsten av sådana 
byggnader, dock knappast i form av tempel i 
den bemärkelse man vanligen lägger i ordet. I 
det romanokel t iska Britannien fanns också 
byggnader för kult, införda efter romerska fö
rebilder. Trots förekomsten av kultbyggnader 
var förmodligen den vanligaste typen av kult
plats en lokal belägen i det fria, i såväl den ger
manska som keltiska kultursfären. 

Det avslutande kapitlet i boken är en kort 
men mycket instruktiv historik kring forsk
ningen om germansk, fornskandinavisk och 
keltisk religion. Här beskrivs hur synen på de 
bevarade myterna och texterna förändrats se
dan medeltiden och fram till idag. Påverkan 
från olika inflytelserika forskare under olika pe
rioder beskrivs också; Jakob Grimms monu
mentala arbete om germansk mytologi, James 
Frazers arbeten samt påverkan från religions
historiker som Mircea Eliade och George Du
mézil. Historikavsnittet är kort men innehåller 
ändå de viktigaste forskarna och strömning
arna. 

Bokens ambition att på ett kort och lättfatt
ligt sätt förmedla väsentliga drag av den för-
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kristna religionen är i sig utmärkt. De böcker av 
liknande karaktär som finns, exempelvis Folke 
Ströms Nordisk Hedendom (1961) och Anne 
Holtmarks Norr0n mytologi (1971), har några år 
på nacken och behandlar inte heller i särskilt 
hög grad arkeologiskt källmaterial. I samband 
med det starkt ökande intresse för religionsar
keologi, som är märkbart bland många arkeo
loger, är det också viktigt med en modern in
troduktion till ämnesområdet. 

Eftersom boken gör ett uttalat försök att re
dogöra för källor och källkritik vad gäller ar
keologiskt material blir man dock som a r k e o 
log samtidigt något betänksam vid genom
läsningen. Särskilt gäller detta urvalet av 
arkeologiska exempel som används för att be
lysa källäget I första hand är det välkända, upp
seendeväckande och omskrivna fynd och plat
ser som behandlas. Tveklöst har de platser och 
fynd som beskrivs haft religiös betydelse men 
frågan är hur pass representativa de är. Kollek
tiv kult på lägre nivå samt privatkult tas i viss 
mån upp till behandling men man frågar sig 
var de arkeologiska spåren efter denna mera 
vardagsnära kult finns. Att de finns visar många 
undersökningsresultat av såväl boplatser som 
gravfält från senare år med tydlighet, men så
dana fynd berörs knappast alls. Det är i första 
hand redan välkända och förhållandevis välbe-
arbelade fynd som beskrivs. Såväl grav- som b o 
platser har idag börjat tolkas ur ett betydligt 
bredare perspektiv som skulle varit intressant 
att presentera i en bok av detta slag. Man får in
tryck av att det i första hand är äldre arkeolo
giska forskningsresultat som författaren stöpt 
om i en religionshistorisk ram. På något sätt 
fastnar därför Davidson ibland i en slentrian
mässig tolkning av platser som trots sin fasci
nation egentligen inte tillför forskningen nå
gon ny dimension. Detta hindrar inte att b o 
kens innehåll ändå till stora delar ger stor 
behållning för en arkeolog. 

Av en ny populärvetenskaplig bok som be
handlar det arkeologiska källäget vad gäller 
fornskandinavisk religion borde man dock 
kunna begära ett mera fast grepp om de se
naste årens arkeologi i Skandinavien. Att detta 
saknas får man förmodligen skylla det faktum 
att Davidson själv inte är arkeolog. De litterära 

källorna behandlas med en betydligt större 
stringens. När det gäller redogörelsen för ar
keologiskt material blir framställningen mera 
fragmentarisk och de angivna tolkningarna 
ibland förenklade. Ett exempel på brist på ar
keologisk källkritik kan nämnas: I det kapitel 
som behandlar olika kulthandlingar nämns 
hästen som viktigt offerdjur. Den ofta fram
förda tanken om rituella hästkapplöpningar 
och kamp mellan hingstar behandlas också, 
med Skedemosse som en betydelsefull a r k e o 
logisk fyndplats. Som ytterligare ett belägg för 
rituell hästkamp nämns Häggebystenen från 
Vendeltid. Denna beskrivs som »roughly con
temporary with the linds from Skede mosse» 

(8.91). 
Detta kan ses som en petig anmärkning men 

säger något om den skillnad i kritisk gransk
ning som Davidson tycks göra av religionshis
toriska respektive arkeologiska källor. Visst 
s tämmer det att Häggebystenen och Skede
mosse i någon bemärkelse är »roughly con
temporary» men som arkeolog vet man också 
vilka betydelsefulla samhällsförändringar som 
tycks ske i den mellanliggande tiden. När en
dast två arkeologiska källor med så osäkert 
samband finns till hands för ett resonemang 
bör detta kanske problematiseras något mera, 
i synnerhet i en skrift som särskilt är tänkt att 
behandla källornas användbarhet. 

Trots en något blandad kritik menar jag att 
The Löst Beliefs of Northern Europé ändå är att be
trakta som en utmärkt introduktion till studiet 
av den förkristna skandinaviska religionen. Sär
skilt värdefull bör den faktiskt vara för oss ar
keologer. Vi har ju större möjlighet än andra 
att för oss själva komplettera en del av bokens 
arkeologiska brister och istället ta tillvara dess 
värde som en religionshistorisk introduktion 
till den förkristna religionen. För den läsare 
som redan är insatt i ämnet kan dock stora de
lar av boken kännas som en repetition (ibland 
dock välbehövlig). Större delen av bokens in
nehåll bygger på olika tidigare religionshisto 
riska verk om germansk och skandinavisk reli
gion (exempelvis Turville-Petre 1964 och de 
Vries 1956—57). Många av de referenser som 
åberopas förekommer också i flertalet popu
lärvetenskapliga skildringar som finns av skan-
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dinavisk religion, vilket gör att man ofta kän- ken som populärvetenskaplig skildring är 
ner igen sig. I boken finner man dock en järn- mycket läsvärd. 
fördsevis rik referenslista och även ett flertal 
titlar som är mindre vanligt förekommande. Anders Kaliff 
Författaren utger sig inte heller för att presen- Riksantikvarieämbetet, UV-Linköping 
tera några egna nya vetenskapliga rön. Sam- Järnvägsgatan 8, 582 22 Linköping 
mantaget blir därför min bedömning att b o 
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Anders Andrén, Mellan ting och text. En intro
duktion till de historiska arkeologierna. Brutus Öst-
lings Bokförlag Symposion. Stockholm/Stehag 
1997. 228 s. ISBN 91-7139-353-6. 

Gränsen mellan förhistoria och historia upp
rättades unde r mitten av 1800-talet Fynd av 
lämningar från äldsta stenålder i England och 
Frankrike hade då gjort det klart att männi
skan har en historia som är äldre än vad Bibeln 
och andra texter utvisar. Tiden före de skrift
liga källorna - förhistorien - måste av nödvän
dighet studeras via objekt. Detta blev den för
historiska arkeologins forskningsfält. Även pe
rioder med skrift kan emellertid studeras via 
objekt. Samtidigt med den förhistoriska a r k e o 
login etablerades därför också en historisk 
arkeologi. Denna innefattar studier av alla 
samhällen med skrift under de senaste 5 000 
åren. 

Den historiska arkeologin är uppdelad i 
många specialgrenar, såsom t.ex. klassisk arke
ologi (som studerar de grekiska och romerska 
Meddhavskulturerna) , egyptologi, mesopota
misk arkeologi och meddtidsarkeologi . Det 
som definierar de historiska arkeologiernas 
forskningsfält är närvaron av samtida texter. 
Denna närvaro utgör emellertid också det 
grundläggande metodproblemet . Varför un
dersöka materiella lämningar från perioder 
som redan är kända genom skriftliga källor? 
Kan materiella källor tillföra någon väsentlig 
kunskap utöver vad som redan är känt genom 
texterna? De historiska arkeologierna är stän
digt utsatta för ett tautologiskt hot: risken att 
endast upprepa och bekräfta förhållanden som 
redan är kända från skriftliga källor. 

Frågan om hur det tautologiska hotet kan 
avvärjas behandlas av Anders Andrén i boken 
Mellan ting och text. Han uppfattar den histo
riska arkeologin som i första hand ett meto
diskt förhållningssätt. För Andrén är det cen

trala att problematisera relationen mellan ting 
och text. Härigenom hoppas han skapa förut
sättningar för att få nya perspektiv på det för
flutna. 

Tidigare har den historiska arkeologin ofta 
uppfattats som komplementär; dess huvudsak
liga uppgift har då ansetts vara att utvidga och 
komplettera den textbaserade historien. Så har 
t.ex. antikhistorikern Moses Finley hävdat att 
arkeologins roll är omvänt proportionell mot 
tillgången av skriftliga källor: j u fler skriftliga 
källor, desto mindre betydelse får arkeologin. 
Under de senaste 15 åren har emellertid de 
skriftliga källornas tolkningsföreträde allt mer 
ifrågasatts. Inte minst inom nordisk medeltids
arkeologi har det förts en intensiv diskussion 
om de skillnader i utsagor som kan finnas mel
lan skriftliga och materiella källor. Istället för 
att nonchalera eller försöka harmonisera dessa 
skillnader bör de lyftas fram och tolkas. Olik
heterna i utsagor ses inte längre i första hand 
som ett källkritiskt problem utan som en tolk-
ningsmässig kvalitet. Denna debatt har även in
spirerat den förhistoriska arkeologin. Man har 
där aktivt börjat söka efter skillnader i utsagor 
mellan skilda kategorier av materiella källma
terial, t ex . mellan gravar och boplatser. 

Under senare år har en textuell metaforik 
fått stort genomslag inom arkeologin, särskilt 
inom det förhistoriska forskningsfältet. Denna 
metaforik upphäver till synes gränsen mellan 
ting och text då den paralldliserar tolkningen 
av materiell kultur med läsandet av en text Me-
taforiken har bl.a. syftat till att påvisa det öm
sesidiga beroendet mellan delar och helhet 
samt uttolkarens - läsarens - aktiva roll i tolk
ningen. Anders Andrén ställer sig emellertid 
avvisande till att upplösa skillnaderna mellan 
ting och text och att uppfatta dem som likvär
diga semiotiska tecken. Han anser istället att 
ting och text bör uppfattas som två delvis olika 
representationer av det förflutna. Det är spän-
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ningen mellan dessa som står i fokus för dis
kussionen i Mellan ting och text. 

I sin problematisering av relationen mellan 
ting och text intar Anders Andrén en gräns
överskridande position. Han söker i en global 
skiss identifiera vad som skiljer och vad som för
enar skilda historiska arkeologier. Denna forsk
ningshistoriska genomgång omfattar ett urval 
specialgrenar i Europa, Mellanöstern, Asien, 
Afrika och Amerika. 

I genomgången sätter Andrén in de h i s to 
riska arkeologierna i ett större samhälleligt 
sammanhang. Han knyter an till de senaste de
cenniernas kritiska historiografi inom a rkeo lo 
gin och framhåller ämnets politiska och i d e o 
logiska dimensioner. Särskilt påtaglig är den 
eurocentrism som genomsyrar mycket av för
hållandet till det förflutna. Så har t.ex. själva 
kunskapen om främmande områdens för
gångna ofta använts för att legitimera europe
iska maktanspråk. Ibland, såsom i Mexico, har 
man till och med medvetet förstört äldre m o 
nument för att historien skall börja först med 
de europeiska erövrarna. Ett annat uttryck för 
eurocentrismen är hur europeiska förhållan
den tagits som självklar måttstock för att vär
dera andra kulturer. Så har t.ex. Afrika uppfat
tats som primitivt eftersom stora delar av kon
tinenten saknar civilisationskriterier som städer 
och skrift. 

Den globala forskningsöversikten ger läsa
ren en god överblick över skilda ämnesgrenar 
och bildar utgångspunkt för en tematisk dis
kussion. Det redovisade urvalet av problem 
som behandlas av de historiska arkeologierna 
synes dock något konventionellt. Det skulle ha 
varit intressant med några exempel från ytter
kanterna av det historisk-arkeologiska verk
samhetsområdet. Ett sådant vore t.ex. bevaran
dediskussionen kring den underjordiska bun
ker för Hitlers livvakt med stora målade fresker 
som påträffades av byggnadsarbetare vid Bran-
denburger Tor i Berlin 1990. Ett annat exem
pel vore utgrävningarna av massgravar från Sta-
lintidens terror. Sådana exempel skulle ha kun
nat tillföra väsentliga perspektiv på de 
historiska arkeologierna och deras roll i dagens 
samhälle. Den gångna sommaren har för öv
rigt bjudit på ett helt färskt exempel på den his

toriska arkeologins laddning. Media har rap
porterat om hur kubanska och argentinska ar
keologer grävt fram gerillaledaren Che Gueva-
ras kvarlevor under betongen på ett flygfält i 
Bolivia. Kvarlevorna fördes unde r högtidliga 
former till Havanna. Där förvaras de, i väntan 
på att ett mausoleum skall uppföras, tills vidare 
på försvarsministeriet. 

Den tematiska diskussionen syftar till att 
identifiera forskningstraditioner som överskri
der de enskilda ämnesgrenarna och som går 
tvärs över det historisk-arkeologiska fältet. An
drén urskiljer fem sådana traditioner: en este
tisk, en filologisk, en historisk, en kul turhis to 
risk och en arkeologisk. 

I den estetiska traditionen iscensätts det för
flutna genom olika former av materiella bear
betningar. En sådan är historiserande stilarter, 
såsom nyklassicism, nygotik och nyromantik. 
Dessa stilarter förutsatte direkta studier av de 
byggnader och konstverk som fungerade som 
förebilder. Härigenom erhölls kunskaper som 
är av stort värde också för den historiska arke
ologin. En annan aspekt av den estetiska tradi
tionen är monumentvård i form av restaure
ringar och rekonstruktioner. Sådana praktiska 
arbeten ger kunskaper om material, teknik och 
stil som inte kan hämtas ur skriftliga källor. Ge
nom att visa de materiella källornas värde har 
den estetiska traditionen spelat en avgörande 
roll för framväxten av flera historiska a rkeo lo 
gier. 

Den filologiska traditionen utmärks av att det 
är språkvetenskapligt grundade problem som 
bildar utgångspunkt för de arkeologiska insat
serna. En viktig drivkraft bakom många ut
grävningar har varit förhoppningen om att 
finna nya texter. Arkeologer har också levererat 
stora mängder kilskriftstavlor och andra typer 
av inskrifter vilka sedan blivit föremål för språk
lig tolkning. Inom den filologiska traditionen 
fungerar arkeologin även som ett slags realia-
kunskap för textanalyser. Den materiella kul
turen ger en allmän bakgrundskunskap som är 
viktig för att tolka innebörden av olika be
grepp. Ett annat språkhistoriskt problem som 
studerats med hjälp av arkeologi rör ort
namnens innebörd och kronologi. Här har 
arkeologiska studier av de namngivna platser-
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nas utseende och historia varit av stor bety
delse. 

Den historiska traditionen syftar till att för
länga och utvidga den textbaserade historien. 
Tradit ionen är därför inriktad på per ioder 
med få skriftliga källor och på samhällsområ
den som sällan behandlas i text. Man betonar 
således arkeologins komplementära roll. Ge
nom historieintressets förskjutning från poli
tiska händelseförlopp mot sociala, ekonomiska 
och tekniska frågor har den historiska t radi t io 
nen kommit att dominera det historisk-arkeo 
logiska fältet. På många håll i världen har man 
t.ex. genomfört intensiva landskapsinvente
ringar, s.k. surveys. Genom dessa har ofta en ti
digare helt okänd bebyggelsehistoria kunnat 
rekonstrueras. Andra forskningsområden rör 
t.ex. urbanisering samt förindustriell hant
verksproduktion. 

I den kulturhistoriska traditionen betonas den 
materiella kulturens egenvärde som studieob
jekt. Studier av ting anses kunna ge värdefull 
kunskap om såväl den vardagliga praktiken 
som mer absuakta förhållanden rörande makt 
och ideologi. Man har t.ex. kopplat ihop för
ändringar i bostadshusens rumsindelningar 
med ideologiska förändringar. Till skillnad från 
den historiska traditionen betraktas arkeologin 
inte i första hand som komplementär. Man sö
ker således inte efter luckor i de skriftliga käl
lorna utan studerar gärna sammanhang som 
inkluderar skrift. Man konfronterar då ofta 
ting och text med varandra för att spåra skill
nader i de olika källornas vittnesbörd. 

Den arkeologska traditionen har en tydlig me
todisk profil. Genom att studera sammanhang 
som inkluderar skriftliga källor hoppas man 
kunna testa och utveckla arkeologiska metoder 
som används vid studier av sammanhang utan 
text. Så har t.ex. studier av gravstenar från 
1700- och 1800-talet bekräftat seriationen som 
kronologisk metod. I den arkeologiska tradi
tionen framstår den historiska arkeologin som 
ett slags textkontrollerat experimentalfält för 
utveckling av metoder för den förhistoriska ar
keologin. 

Genom uppdelningen i forskningstraditio 
ner har det historisk-arkeologiska fältet pre
senterats på ett nytt sät t Som Andrén framhål

ler renodlas vissa karaktärsdrag i framställ
ningen. I praktiken torde konturerna ofta vara 
mindre klara och gränserna mellan traditio
nerna mer flytande. Värdet av att urskilja tra
dit ionerna ligger i att det tydligt demonsuerar 
hur mycket som förenar skilda ämnesgrenar. 
Detta ger förutsättningar för en gränsöverskri
dande metoddiskussion som drar nytta av erfa
renheterna från det samlade historisk-arkeolo
giska fältet. Kärnpunkten för en sådan diskus
sion är relationen mellan ting och text. 

I det avslutande kapitlet diskuterar Anders 
Andrén hur en dialog kan upprättas mellan 
materiell kultur och skriftliga källor. Han söker 
analytiskt uUeda hur frågan om relationen mel
lan ting och text har hanterats i de historiska 
arkeologierna. Inspiration till detta helhets
grepp hämtar Andrén från interartidla studier. 
I dessa undersöks och analyseras skilda konst
närliga uttryck som konst, litteratur, film och 
musik tillsammans. 

I sin sUävan att definiera praxis avseende sy
nen på ting och text inom de historiska a r k e o 
logierna genomför Andrén en rad systematise
ringar och begreppsliga gränsdragningar. Han 
menar således att relationen mellan ting och 
text kan uppfattas på fyra skilda sätt; att de dis-
kursiva sammanhangen (dvs. de situationer i 
vilka ting och text uppträder tillsammans) kan 
beskrivas på tre sätt; att de arkeologiska kon
texter i vilka dialogen mellan ting och text sker 
kan delas in i fem olika typer (vilka dock ofta 
uppträder tillsammans eller som en serie på va
randra följande kontexter) och slutligen att 
man kan använda fem olika strategier för stu
dier av texttäta perioder. Flertalet av dessa in
delningar preciseras dessutom ytterligare, 
ibland i flera steg. 

Andréns många indelningar illustrerar tyd
ligt hur komplex relationen mellan ting och 
text är. Han framför goda argument för sina 
gränsdragningar och sannolikt kommer fort
satt forskning att bekräfta deras relevans. Sam
lade i ett sammanhang blir det emellertid en 
prövning för läsaren att hålla reda på alla in
delningar och preciseringar. Mot bakgrund av 
att Andrén vill överskrida traditionella disci
plingränser synes det paradoxalt att den väg 
han anger mot ett samlat historisk-arkeologiskt 
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fält går via upprät tandet av ett otal andra grän
ser. Han lyckas dock övertygande visa de sär
skilda förutsättningar för en fördjupad förstå
else av det förgångna som ligger i själva mötet 
mellan ting och text. I detta möte ligger de his
toriska arkeologiernas egenart. 

Denna recension baseras på en understreckare pub
licerad i Svenska Dagbladet den 26 augusti 1997. 

Mats Burström 
Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, 

106 91 Stockholm 

BJ0rnar Olsen, Fra ting til tekst. Teoretiske per
spektiv i arkeologisk forskning. Universitetsförla
get, Oslo 1997. 319 s. ISBN 82-00-22890-8. 

Björnar Olsens bok Fra ting til tekst är en viktig bok i 
nordisk arkeologi, som spontant lockat till kommen
tarer. Därför publicerar Fornvännen här tre forskares 
reaktioner på den. (Red.) 

BJ0rnar Olsens bok är försedd med bara en 
enda bild. Det är en målning ur belgaren René 
Magrittes (1898-1967) serie »Ceci n'est pas 
une pipe». Målningen föreställer en pipa, fast 
under den står i text, att det inte är en pipa. 
Egentligen är det heller ingen pipa utan en 
bild av en pipa, och det är den bara för den 
som är förtrogen med pipor. Om man vänder 
bilden på högkant kunde den till exempel fö
reställa en yxa av det slag, som är avbildade på 
bronsålderns hällristningar. 

Målningen gjordes i Paris 1929. På den ti
den diskuterade René Magritte problem kring 
bilder, saker, ord och språk. Han gjorde det ge
nom att blanda in text i sina målningar. Ludwig 
Wittgenstein hade djupsinnigt utrett samma 
frågor på 1910- och 20-talen i sina böcker. Någ
ra decennier senare brewäxlade René Magritte 
med Michel Foucault, och den senare skrev en 
essay om piporna, som inte är några pipor. Yt
terligare några decennier senare blev Michel 
Foucault känd av var och varannan arkeolog. 

Samtidigt som René Magritte i sina tavlor 
brottades med grundläggande lingvistiska pro

blem skrev Gordon Childe (1892-1957) The 
Daum of European Civilisation. Den boken kom 
att prägla arkeologin in på 1960-talet Den var 
ännu, i en senare upplaga, kurslitteratur för 
tvåbetygskursen i Lund 1966. Först mot slutet 
av 1980-talet blev den av René Magritte målade 
paradoxen arkeologisk diskussion. 

Det var när franska och tyska tänkares arbe
ten blev översatta till engelska och kom att bli 
bekanta inom engelsk arkeologi, som skandi
navisk arkeologi kom att präglas av den konti
nentala hermeneutiskt präglade debatten ge
nom den brittiska arkeologins förmedling. Den 
anglosachsiska analytiska Uaditionen inom fi
losofin fick ge vika som arkeologins husfilosofi, 
vilket den hade blivit genom den amerikanska 
nya arkeologin. 

Bj0rnar Olsens titel vill påminna läsaren om 
diskussionen om text och ting inom modern 
arkeologi. Titeln är avsiktligt mångtydig, men 
mot slutet av boken framgår det, att Bj0rnar 
Olsen vill betona, att i all arkeologi formuleras 
text. Utan att skriva texter om ting är ingen ar
keologi möjlig. Texter är emellertid problema
tiska. Bj0rnar Olsen betonar frågan: »Hva skjer 
når vi skriver arkeologi?» 

Först och främst är boken dock, som under
titeln säger, en lärobok i teoretisk arkeologi. 
Den innehåller en kort inledande historie
skrivning om arkeologins teoridebatt. Därefter 
avhandlas i tre stora avsnitt arkeologisk förkla
ring och förståelse, teorier om samhällen och 
förändring, och teorier om materiell kultur. Av
slutningsvis diskuterar BJ0rnar Olsen, hur ar
keologin fungerar i dagens samhälle, och i ett 
ännu mera avslutande avsnitt framlägger Bj0r-
nar Olsen sin syn på ting och tex t 

Huvuddelen av boken är skriven med en är
lig strävan till klargörande analys av idéer. Mot 
slutet klargör Björnar Olsen lika ärligt sina 
egna idéer, om vad som är viktigt i en framtida 
arkeologi. Detta betyder nu inte, att huvudde
len av boken är en värdeneutral, beskrivande 
framställning. Tvärtom, det är inga svårigheter 
att skilja mellan Björnar Olsens favoritidéer 
och de idéer, som han tar avstånd ifrån. Även 
de senare idéerna bestås dock rättvisa fram
ställningar. Boken innehåller ingen lömskt 
smygande indoktrinering av korrekta idéer. 
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Det krävs dock att läsaren har gott självförtro
ende och god argumentationsförmåga för att 
efter läsningen hålla fast vid de idéer, som 
Björnar Olsen inte tycker om. Den saken be
ror emellertid helt och hållet på Björnar Ol
sens förmåga att visa på de olika idéernas an
vändbarhet och inskränkningar. 

Björnar Olsen är professor i samisk a r k e o 
logi i Tromsö. Boken innehåller också många 
nordnorska exempel och referenser. Inte minst 
lyfts gång på gång debatten kring samisk histo
ria och förhistoria och kring arkeologins an
vändning för att forma bilderna av samer och 
icke-samer fram av Björnar Olsen. Det ger bo
ken engagemang och spänning. Det är ett sätt 
för Björnar Olsen att visa, att arkeologins teori 
är viktig. Den angår inte bara de teoretiskt dis
kuterande arkeologerna eller de praktiskt utö
vande arkeologerna eller andra tänkbara arke
ologer; den behövs för att arkeologer och alla 
andra, som använder och läser arkeologiska 
texter, skall förstå vad som står mellan raderna 
i texterna. Och vad som står där, angår män
niskors liv och livsmönster, i helg och socken. 

Björnar Olsens lärobok om arkeologins te
ori är först och främst en bok om de arkeolo
giska idéernas innehåll och historia. Endast ett 
fåtal arkeologiska personligheter nämns, och 
om dem får läsarna inte veta mycket mera än 
deras namn och ibland deras tjänstgöringsuni
versitet, och så naturligtvis innehållet i deras 
tänkande. .Arkeologins teoridebatt framstår i 
boken som anonym, som en debatt mellan 
idéer inom arkeologin och mellan arkeologins 
idéer och idéer inom filosofi och samhällsve
tenskap. Debattens växlande innehåll och kon
junkturer relateras sällan till vad som i övrigt 
har hänt i världen inom politik, ekonomi, kul
tur, konst. Boken är inomvetenskaplig och blir 
därigenom litet världsfrämmande abstrakt. 

Det finns problem, som bara en handfull 
människor har utbyte av att diskutera med 
varandra. Albert Einsteins (1879-1955) och 
Stephen Hawkins (f. 1942) tänkande kan ingen 
mer än de själva följa. Frågan är, om detsamma 
gäller den kunskapsteoretiska debatten om hur 
människor och samhällen fungerar, i synner
het när förståelsen skall baseras på människor
nas materiella kultur sådan den ter sig som ar

keologiskt källmaterial. I denna debatt har kon
struerats ett effektivt och finstämt fackspråk, 
vars alla nyanser och associationer det tar en 
livstid att uppfatta. Så måste det rimligen vara, 
för att den arkeologiska teoridebatten skall 
kunna föras vidare och dess idéers konsekven
ser penetreras. Kanske är detta beklagligt. Det 
är i varje fall inte något att göra åt saken idag. 
Debattens avantgarde får använda sitt språk 
och sina debattformer. Vi andra får hoppas, att 
debattens goda idéer förmedlas till oss av goda 
pedagoger. Björnar Olsens bok är ett gott för
sök. Den är inte en enkel nybörjarbok, men 
den är inte heller orimligt krävande. Den går 
att sträckläsa från pärm till pärm, med lite ef
tertanke då och då, av en informerad arkeolog. 
Ordboken över främmande ord behöver sällan 
konsulteras. Genom sin inomvetenskaplighet 
och sin litet abstrakta exempelfattigdom läm
par den sig dock bäst för en arkeologisk publik. 

Hur många arkeologiska texter slutade inte 
på den gamla, goda tiden med en förhopp
ning, att det snart skulle framkomma mera käll
material, så att de diskuterade problemen 
skulle kunna komma närmare sin lösning. 
Inom den av mig på 1960-talet inlästa mesoliti-
cumforskningen var en hänvisning till att de 
ständigt frånvarande ben- och hornfynden var 
erforderliga för problemens lösning en stan
dardformulering. Mot slutet av Björnar Olsens 
bok finns i stället en kritisk diskussion av ut
grävningsrapporter. Det är i fältrapporternas 
utformning som ytterst den framtida arkeolo
gins innehåll skapas. Genom detta avsnitt blir 
boken en angelägenhet för de fältarbetande ar
keologerna. Boken är inte skrivbordsarkeolo 
gisk retorik, utan den visar faktiskt varför olika 
sorters arkeologi har varit, och är, intressanta 
för olika arkeologer. 

Också i den första läroboken i arkeologi, 
som jag någonsin läste, sommaren 1963, var pi
por cenUala. Den hette ungefär »Arkeologins 
teori och metod», och där rekommenderades, 
att alla arkeologer skulle röka pipa. På den ti
den markerades lagren i profiler med tänd
stickor. Piprökare har som bekant alltid tänd
stickor i stort antal till hands. Gamla tiders ar
keologer rökte också pipa mera än nutida. 
Alltför många av mina lärare i arkeologi rökte 
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ihjäl sig i förtid. Man bör således läsa a rkeo lo 
giska läroböcker med försiktighet. Björnar Ol
sens bok innehåller dock inga hälsovådliga råd. 
Pipan på omslaget är ingen pipa. Den är bara 
en bild av en pipa. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, 

825 31 Östersund 

Med denna bok föreligger - äntligen, är man 
frestad att tillägga - en god introduktion till 
den moderna arkeologiska teoridebatten. I Fra 
ting til tekst presenteras arkeologins teoretiska 
utveckling på ett lättförståeligt sätt och ett an
tal centrala frågor lyfts fram till diskussion. Ex
empel på sådana är: Kan vi få säker kunskap 
om forntiden? Vad styr våra val av data och tolk
ningen av dem? Hur skall vi förklara sociala 
och ekonomiska förändringar? Är det möjligt 
att finna ut hur förhistoriska människor tänkte? 
Kan materiell kultur analyseras som språk eller 
text? Var går gränsen mellan vetenskap och p o 
litik? 

Björnar Olsen sätter in den arkeologiska te
oridebatten i ett större sammanhang. Således 
presenteras såväl skilda kunskapsteorier (såsom 
empirism, positivism och hermeneut ik) , sam
hällsteorier (såsom diffusionism, funktiona-
lism, marxism och strukturationsteori) , som 
kulturteorier (såsom semiotik, strukturalism 
och poststrukturalism). Dessutom diskuteras 
arkeologins politiska dimension och dess roll i 
dagens samhälle. Som exempel på det senare 
uppmärksammas särskilt arkeologiska mu-
seiutställningar, feministisk arkeologi samt ar
keologins relation till minoriteter och urbe
folkningar. Det förtjänar att upprepas att allt 
detta sker på ett lättförståeligt sätt, vilket gör 
boken lämpad för en bred läsekrets. Den torde 
ha en given plats som kurslitteratur på univer
sitet och högskolor. 

Intressant är att Fra ting til tekst bryter in i 
den kraftiga dominansen av anglosaxisk teori-
litteratur, då Björnar Olsens utkikspunkt är 
nordnorska Tromsö. En fråga som naturligt in
finner sig är förstås om, och i så fall hur, det 
märks att boken skrivits utifrån en nordisk h o 

r isont Kanske kan en jämförelse med lan Hod
ders Reading the past. Current approaches to inter
pretation in archaeology (1991, l:a uppl. 1986) 
vara upplysande. Det finns flera likheter mellan 
de båda böckerna: den som först faller i ö g o 
nen är att båda har en målning - dock inte 
samma - av den belgiske surrealisten René Ma
gritte (1898-1967) som omslagsbild. Viktigare 
likheter är att båda böckerna tar sig för att pre
sentera och diskutera skilda teoretiska per
spektiv samt att båda är skrivna för att kunna 
fungera som läroböcker. Av detta följer en rad 
ämnesmässiga överlappningar. Vad avslöjar då 
böckerna om sina författares skilda geografiska 
utkikspunkter? 

I Fra ting til tekst finns ett 90-tal nordiska för
fattare representerade i litteraturförteck
ningen. Dessa har sammanlagt författat 37 p r o 
cent av samtliga arbeten i förteckningen. I 
Reading the past finns endast tre nordiska för
fattare (Kristian Kristiansen, Klavs Randsborg 
och Marie Louise Stig Sorensen) represente
rade i litteraturförteckningen. Dessas arbeten 
uppgår sammanlagt till 2 procent av de refere
rade arbetena. Skillnaden mellan Fra ting lil 
tekst och Reading lhe past är således mycket på
taglig vad gäller andelen nordiska författare. 
Den främsta orsaken till detta är säkerligen 
språklig; få utom-nordiska forskare kan ti l lgo 
dogöra sig texter författade på de skandina
viska språken. Av de arbeten med nordiska för
fattare som Björnar Olsen refererar är mindre 
än en tredjedel publicerade på engelska. 

Olsens hänvisningar till nordiska forskare är 
en nyttig påminnelse om de teoretiska kvalite
ter som många av dessa besitter. De hamnar 
ofta i skymundan - även inom det skandina
viska språkområdet - till förmån för mer namn
kunniga anglosaxiska forskare. Orsakerna till 
detta är sannolikt en kombination av hemma
blindhet och skillnader i referensernas status-
värde. 

I den löpande texten märks Björnar Olsens 
nordiska utkikspunkt främst på två sätt. Ett är 
genom ett par korta underkapitel som särskilt 
kommenterar processuell respektive p o s t p r o 
cessuell arkeologi i Skandinavien. Här pekas på 
intressanta skillnader mellan och inom de 
skandinaviska länderna, något som vore värt en 
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fördjupad analys. Den nordiska utkikspunkten 
märks också genom de tolkningsexempel som 
presenteras för att illustrera skilda teoretiska 
resonemang. Många av dessa är hämtade från 
Nordnorge . Tolkningsexemplen fyller även 
funktionen att visa teoridebattens kul turhis to 
riska konsekvenser; vår bild av det förflutna för
ändras med teorierna. Av detta följer att arke
ologisk teori inte kan reduceras till ett särskilt 
forskningsfält avsett endast för specialister. Alla 
som på bästa sätt önskar tillvarata det a rkeo lo 
giska källmaterialets tolkningspotential behö
ver också teoretiska kunskaper. Sammantaget 
visar Olsens utkikspunkt den nordiska a r k e o 
logins självklara delaktighet och beroende av 
internationell teoridebatt. Arkeologiska idéer 
känner inga gränser. 

Fra ting til tekst inrangerar sig i den långa ra
den av böcker och artiklar från senare år som 
har orden »text» eller »läsning» i sina titlar. 
Dessa ords populari tet speglar den tex tudla 
metaforikens starka genomslag i den a rkeo lo 
giska teoridebatten. Genom att jämföra tolk
ningen av materiell kultur med läsandet av en 
text har viktiga aspekter av den arkeologiska 
tolkningen synliggjorts. Dessa rör t.ex. hur re
lationen mellan delar och helhet påverkar tolk
ningen, samt uttolkarens - läsarens - betydelse. 
Intresset för text som fenomen har också re
sulterat i en fruktbar problematisering av ar
keologins egna texter. Varför skriver vi som vi 
gör i skilda sammanhang? I vilken utsträckning 
styr språket vår förståelse av det förflutna? 
Finns det en forntid bortom det arkeologiska 
språkspelet? 

Den tex tudla metaforiken har således bi
dragit till att föra den arkeologiska diskussio 
nen framåt. Frågan är emellertid om denna 
upptagenhet med text har trängt undan andra 
viktiga aspekter. En indikation på att så kan 
vara fallet är den slående bildfattigdomen i 
många teoretiska texter. Fra ting til tekst utgör i 
detta avseende inget undantag, utan är tvärtom 
ett närmast övertydligt exempel. Boken inne
håller, utöver den redan omnämnda mål
ningen av René Magritte på omslaget, inte en 
enda bild! Omslagsbilden gestaltar dessutom, 
med hjälp av text, det förrädiska med bilder. 
Som omslagsbild har Björnar Olsen nämligen 

valt Magrittes välkända målning av en tobaks
pipa unde r vilken konstnären skrivit »Ceci 
n'est pas une pipe» (Detta är inte en pipa) . 
Texten syftar på att vad den som betraktar mål
ningen ser är en bild av en pipa, inte det verk
liga objektet. 

Själv menar jag att bilden är djupt under
skattad i den arkeologiska teoridebatten. Arke
ologiska bilder har mycket att säga om den ve
tenskapssyn och den samtid inom vilken de till
kommit. Bilder har dessutom - liksom orden -
en betydande makt över tanken. Vilket infly
tande har inte t.ex. Gordon Childes kultur
scheman eller David Clarkes systemteoretiska 
modeller haft som tankemässiga förebilder för 
andra forskare? Det kanske mest intressanta 
med bilder är emellertid att de förmår skapa 
och förmedla inuyck vilka inte enkelt - ibland 
inte alls - låter sig översättas till text. Även i de 
fall när en översättning är möjlig, riskerar nå
got essentiellt att gå förlorat i själva översätt
ningen. Bilder kan således inte endast fungera 
som illustrationer till vad som redan sagts i en 
text, de kan också tillföra någonting därutöver. 
Vilka konsekvenser detta har för den arkeolo
giska forskningen är ännu outforskat. Min giss
ning är att vi i framtiden kommer att få se för
sök att mera aktivt använda bilder som en del 
av den arkeologiska tolkningen. Kanske kan 
vissa tolkningar endast utUyckas i bildform. 

Som lärobok har Fra ting til tekst goda förut
sättningar att sälja bra och en andra upplaga 
kan därför snart bli aktuell. Till en sådan skulle 
man önska sig att boken kompletterades med 
bilden Detta skulle ytterligare öka dess peda
gogiska värde. Ett register, där åtminstone de 
viktigaste begreppen kunde återfinnas med 
hänvisningar till den löpande texten, vore 
också välkommet. 

Mats Burström 
.Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, 

10691 Stockholm 

Vi skriver 1997. Knappt Ue år - 998 dagar - till 
ett nytt millennium. Nyss hemkommen från ett 
bitvis stimulerande NordicTag i Göteborg med 
förvånansvärt få »gråa eminenser», och nya er-
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övrade alster från bokbordet. Det borde egent
ligen vara tillfälle för att analysera vad som sa
des och inte sades under de olika sessionerna 
på Tag, men istället för detta, eller som en flykt 
från detta analyserande som kräver något slags 
ställningstagande, griper jag mig an Björnar 
Olsens nyutkomna bok Fra ting til tekst. Teore
tiske perspektiv i arkeologisk forskning. Boken 
slukar mig och jag läser den från pärm till 
pärm. 

Omslagen till Björnar Olsens bok pryds av 
René Magrittes tavla »Ceci n'est pas une pipe» 
mot en svart ödesmättad bakgrund. Vad menar 
han med det? Föreställer inte bilden en pipa? 
Om detta inte skall handla om teoretiska per
spektiv i arkeologisk forskning, vad ämnar då 
Olsen med denna skrift? 

Det är nu tio år sedan Björnar Olsens Arkeo
logi - tekst - samfunn. Fragmenter til en post-pro-
cessuell arkeologi slog ned och skapade en viss 
turbulens inom arkeologikåren. Då propage
rade Olsen med en bitvis ostadig och rebellisk 
röst från norr för den post-processudla a r k e o 
logins välsignelse och förkunnelsen spreds på 
dåligt stencilerade A4-ark från institutionen i 
Tromsö. Nu tio år senare är hans röst mer sta
dig och stringent, bitvis kritisk till den post-pro 
cessudla arkeologin, hans budskap nedtecknat 
i Santiago de Compostela i det soliga Spanien 
och boken distribueras från Universitetsförla
gets kontor i Oslo. Mycket vatten under b r o 
arna således. Rebellen är numera professor 
och som sådan har han nu författat den första 
skandinaviska läroboken om arkeologisk teori. 

Tidens gång märks även på andra sätt. 1987 
var det en omöjlighet att över huvud taget 
tänka tanken att författa en bok om teoretisk 
arkeologi inom de skandinaviska länderna 
med avsikt att brukas i utbildningen av nya ar
keologer (jag vill här försäkra Dig som läsare 
att jag är medveten om de osanktionerade un
dantag som bekräftar giltigheten i detta utta
lande). Detta hinder torde numera vara över
vunnet även om jag är övertygad om att det 
fanns och ännu finns institutioner där detta be
möts med stor skepsis. Det är kanske dags att K-
märka dessa institutioner, där en »mogen ar
keologi» betecknar en företeelse där man på 
sin höjd, efter ett strikt och oklanderligt t ypo 

logiserande och en dito kulturhistorisk analys, 
adderar litet post-processudla truismen 

Läroböcker är problematiska. Dels att för
fatta, men kanske mest i att förutse hur de 
kommer att lyckas i själva förmedlingssituatio 
nen mellan lektor och student. Det är därför 
vanskligt för att inte säga omöjligt att i skri
vande stund sia om hur Olsens bok kommer 
att fungera i en liknande situation. Utifrån den 
ringa erfarenhet under tecknad besitter av 
denna praxis så finns det dock några anmärk
ningar att göra. Tyvärr är det så att Saussures 
distinktion mellan form och innehåll även äger 
relevans för läroböcker. I den närmare 300 si
dor tjocka boken återfinns inga bilder över hu
vud taget vilket sannolikt kommer att försvåra 
förmedlingen av bokens innehåll. Inte minst i 
Sverige där den arkeologiska utbildningen får 
anses vara kort och koncis vid en jämförelse, 
och studenterna ofta tar sig an arkeologi som 
sitt första ämne. Sett gentemot Olsens propa
gerande för en arkeologi som baseras på en 
textmetafor blir bokens textmassa endera nå
got att oja sig över eUer så framstår detta som 
otroligt stringent genomfört. Själv vill jag sälla 
mig till det senare synsättet för jag tror Olsens 
bok Fra ting til tekst har ett viktigt budskap och 
att den kommer att dyka upp på flera institu
tioners litteraturlistor framöver. Bokens r e t o 
riska uppläggning och det faktum att den är 
väl skriven bidrar till detta. Boken ställer dock 
höga krav på de lektorer och institutioner som 
väljer att använda sig av denna framöver. Inte 
minst om de lyckas visualisera och förmedla nå
got av bokens innehåll till morgondagens ar
keologer. 

För den som roar sig med att läsa a rkeo lo 
giska läroböcker med teoretisk inriktning 
känns uppläggningen av Olsens bok igen. Efter 
en längre inledning (kap. 1) bekantas läsaren 
med olika historiska faser i den arkeologiska 
teoridebatten (kap. 2), skillnaden mellan att 
förklara och att förstå (kap. 3) samt teorier om 
social förändring (kap. 4) och materiell kultur 
(kap. 5). I de avslutande kapitlen diskuteras ar
keologins sociala praxis (kap. 6) och vi får även 
ta del av en diskussion, närmast ett fragment, 
kring vad en post-strukturell arkeologi skulle 
kunna innebära (kap. 7). 
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Författaren följer i mångt och mycket Bruce 
G. Triggers A history of archaeological thoughts 
(1989) och Asgeir Svestads Oldsakens orden 
(1995) i sin genomgång av arkeologins utveck
ling från det tidiga 1800-talet till det sena 1980-
ta le t Läsaren bekantas med arkeologins fö
delse, den kulturhistoriska, den »nya» och den 
post-processudla arkeologin i tur och ordning 
och med belysande exempel tecknas resans 
färdväg till dagens hållplats. Skillnaden mot de 
förra resebeskrivningarna är främst omfånget 
av text, ett 50-tal sidor mot ca 350 hos Trigger, 
och i det att en dialog förtjänstfullt etableras 
mellan utvecklingen inom den internationella 
och den skandinaviska arkeologin. Den post-
processudla arkeologin tillhör forskningshi
storien i Olsens scenario. Litet förvånande vär
deras denna utveckling gentemot Thomas 
Kuhns paradigmbegrepp. Tiden före 1900 
framställs som ett sökande och etablerande av 
ett paradigm och tiden mellan 1900 och 1960 
som en tid av »normalvetenskap» (den kultur
historiska arkeologin). Den processuella och 
post-processudla arkeologin beskrivs av Olsen 
som en kris som försökt lösa det kulturhisto
riska paradigmets många problem. Om jag tol
kar författaren rätt kommer arkeologin att re
voltera i en ännu obestämd framtid. Om detta 
skall hinnas med på de 998 dagar som återstår 
av detta millennium får vi alla ligga i. Samtidigt 
framhäver Olsen att den pluralistiska a rkeo lo 
gin, som inte på något sätt är oproblematisk, 
kan ses som ett nytt, annor lunda definierat 
paradigm. 

Jag har några invändningar att göra till en 
sådan indelning av och syn på arkeologins hi
storia. Förutom att Olsen undviker att använda 
de finindelningar av Kuhns luddiga paradigm
begrepp som Magret Masterman presenterat, 
så undviker han att använda sig av Derridas de-
konstruktionism, som han senare presenterar 
och anbefaller läsaren att ta lärdom av (Eks
kurs 2, kap. 7). Visserligen berör Olsen de över
grepp som arkeologin hjälpsamt bidrog till att 
legitimera under den s.k. normalvetenskapen, 
dvs. tiden mellan 1900 och 1960, men vad im
plicerar det för bild av arkeologins roll under 
denna tid? Är det lämpligt att via sitt språkbruk 
karaktärisera detta skeende som en tid av nor

malvetenskap? Själv ser jag saken tvärtom. Som 
att vi under denna tid hade ett mycket motsä
gelsefullt arkeologiskt landskap, som bitvis 
ännu verkar i och genom oss. Till detta bidrar 
att denna tid av skandinavisk arkeologi förblivit 
en intern kunskap för få historieintresserade 
»invigda» arkeologer. Här hade jag gärna sett 
att Olsen avsatt plats för en mer belysande ana
lys och diskussion, t.ex. kring Bröggers tvety
diga nationalistiskt färgade syn på Norges för
historia som bl.a. Lise Nordenborg Myhre re
dogjort för. Tiden mellan 1900 och 1960 
framställs nu genom författarens val av defini
tioner som en motsägelsefri, ahistorisk fas, vil
ket förstärks av att Olsen citerar Lord Renfrew 
of Kaimsthorn som beskrivit denna tid som ar
keologins långa sömn. Men som vi alla vet så sov 
knappast arkeologerna någon törnrosasömn 
under denna tid. Jag finner detta synnerligen 
intressant. Vi har under den senaste tiden be
rikats med fler och fler inUessanta och upply
sande artiklar och böcker som behandlar arke
ologins historia eller samtidshistoria. Ett kän
netecknande drag för dem alla är att de allt 
som oftast behandlar tiden före 1900 eller ti
den efter 1960. Tiden där emellan, den nor
mala vetenskapen, framstår allt mer som en 
esoterisk kunskap för dem som ännu är i livet 
och minns, eller dem som känner sakernas 
förhållande men tiger därom. Även upplysta ar
keologer som Björnar Olsen har i detta hänse
ende fallit för frestelsen att inte röra om i 
denna gryta, med ett indirekt resultat som jag 
tror mig veta faller långt ifrån författarens in
tentioner. 

Förbluffad. Jag ser redan hur Björnar Olsen 
lyckats förmedla bitar av sitt budskap och hur 
jag genast griper an första bästa bok och de-
konstrueran Det är vanskligt att författa l ä r o 
böcker ... Liksom Carl Popper i sin livstid blev 
skälld för att inte vara tillräckligt mycket poppe-
rian har jag redan lyckats med att vända delar 
av innehållet i Olsens bok mot honom själv. 
Otacksamt? Vem är jag att bedöma det? Jag Uor 
Olsen, såframt han håller med om denna kri
tik, skulle inse att hans bok redan givit avkast
ning, om så endast på mitt eget personliga 
plan. 

Denna text skulle kunna sluta här med fö-
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revändningen att vikten av Olsens bok redan 
illusUerats. 

I de efterföljande kapitlen följer Olsen upp
läggningen av det förra. I frågan om skillnaden 
mellan en förklarande och en tolkande a r k e o 
logi (kap. 3), länkas arkeologins historiska faser 
till olika epistemologiska tankesystem: den kul
turhistoriska arkeologin till ett empiriskt och 
induktivt episteme; ny-arkeologin till den logiska 
positivismen och den post-processudla a r k e o 
login till hermeneutiken. Utifrån Olsens egen 
hållning i denna sak avslutas kapitlet med ett 
utkast till ett post-strukturellt textuellt epis
teme. Självklart är en sådan indelning alltför 
grov men detta vägs upp av presentat ionens 
heuristiska fördelar. Med mer eller mindre 
kända exempel av forskargärningar inom ar
keologin så avkläder Olsen dessa -ismer inför 
läsaren men denne bekantas även med de mot
sättningar som fanns och ännu finns inom 
olika episteme, t.ex. den ny-arkeologiska fors-
kartraditionens flört med positivismen och 
skillnaderna mellan Hempels rumphuggna de-
duktionism och Poppers falsifikationsteori, el
ler den post-processudla arkeologins tve-
hågsna förhållande till ett internalistiskt eller 
externalistiskt nä rmande av förhistorien, här 
exemplifierat av Collingwoods historiefilosofi 
och Gadamers kritik av den tidiga hermeneu
tiken (jfr t.ex. de sublima skillnaderna mellan 
de olika utgåvorna av Hodders Reading the 
past ... 1986 och 1991). Olsen själv är visserli
gen litet tendentiös i sin presentation men läm
nar ödmjukast läsaren med en öppen fråga: Är 
kunskapen om människans förehavanden i för
historien något som arkeologen avsbyar eller 
skapar? En fråga som tål att funderas över. 

De näst följande kapiden behandlar synen 
på samhällelig och kulturell förändring samt 
den materiella kulturens roll, två teman som 
kanske mer än några andra kännetecknar de 
senaste decenniernas debatt inom arkeologin. 
Enligt Olsen kan den första av dessa teman bäst 
förstås som ett interdisciplinärt spörsmål där 
arkeologin närmast är konsumerande medan 
den i högre grad borde ses som en producent 
och förmedlare av olika teorier om det senare, 
med målet att även studiet av materiell kultur 
skall etableras som ett interdisciplinärt spörs

mål. Förtjänstfullt lyfter författaren fram den 
materiella kulturens specifika egenskaper och 
samtidigt som han definierar det arkeologiska 
källmaterialets väsen spränger han dess disci
plinära gräns. Här har onekligen arkeologin 
mycket att erbjuda och tillföra vetenskapsdisci
pliner som historia, anuopologi , etnologi och 
historisk anuopologi i studiet av människan. Så 
här kan det låta: 

I antropologien har det talende mennesket, infor-
manten, vaert den suverene kilden til kulturell för
ståelse og förklaring siden Malinowski. Blant histori
kere er tekstene til det skrivende mennesket et naer
mest fullverdig kildemateriale. I begge tilfdler 
impliserer det et kunnskapsyn som prioriterer en-
keltmenneskets bevisste og språklig artikulerte kunn
skap om verden, og folgdig ser den som den suve-
rent beste kilde til å förstå samfunnet. Materiell kul
tur, og dermed arkeologisk materiale, har en annen 
dimensjon som kildemateriale. Denne dimensjonen 
er selvsagt ikke bedre enn antropologens eller histo
rikerens, men kan snarere betraktes som kilde til en 
annen type kunnskap: den tause kunnskap som 
springer ut av en praktisk befatning med verden. 

I kapitlet om social förändring fångar författa
ren upp problematiken med skillnaderna mel
lan externa och interna förklaringsgrunder. 
Trigger har vid något tillfälle påpekat att den 
förra vilar på en av kristendomen nedärvd syn 
på människan som något »mer» än det som 
hon ger uttryck för, vilket implicerar att de s o 
dala och kulturella systemens orsak och verkan 
relateras till något som ligger utanför männis
kans eget väsen och kontroll: t.ex. förändring 
genom diffusion, migrationer, anpassning till 
ekologiska förändringar eller marxismens när
mast organiska sociala system. Själv har jag of
tast funnit dessa självutlösande modeller otill
räckliga, vilket möjligen är ett resultat av män
niskans mångtydiga framtoning. Olsens kritik 
av dessa hämtas främst från Anthony Giddens 
strukturationsteori och dennes försök att över
brygga dikotomierna mellan handling och 
struktur, subjekt och objekt, orsak och verkan 
etc. och kanske även den ofruktbara sprickan 
mellan ny och post-processuell arkeologi (?). 
Hur som helst är det inUessant att se hur Gid
dens, som redan var närvarande i den post-pro 
cessudla arkeologins ba rndom, återigen an
vänds i aktualiserandet av teoretiska spörsmål. 
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Samma texter som då åberopades används nu 
15 år senare för nya tillämpningar och fråge
ställningar inom arkeologin. I den första 
rundan var det främst Giddens kritik av struk
turalism, funktionalism och marxism som an
vändes inom den arkeologiska diskursen 
medan det tog ytterligare tid innan själva sUuk-
turationsteorins grundvalar, att strukturen 
både är mediet och resultatet av social hand
ling, smält in och integrerats i arkeologernas 
medvetande. Själv tror jag att Giddens sUuktu-
rationsteori kommer att öppna vägen för 
många intressanta studier framöver. För den 
som ännu är obekant med Giddens tankesys
tem kan Marshall Sahlins Historical metaphors 
and mylhical realities (1981) eller varför inte J o 
han Asplunds Om hälsningsceremonier, mikromakt 
och asocial pratsamhet (1987) utgöra en så god 
introduktion som någon av Giddens egna 
böcker. 

Även i kapi tdet om materiell kultur är Gid
dens närvarande. Inledningsvis presenteras 
dock strukturalismens grundvalar samt en re-
trospekt på den mycket omfattande diskussio 
nen kring slttens betydelse. Därefter kommer 
Olsen in på ideologins roll i samhället och det 
problematiska i att tolka det arkeologiska ma
terialet i ett l:l-förhållande. Giddens sentens 
att ideologierna i ett samhälle förtydligar, för
dunklar och förnekar reella motsättningar, och 
därmed det arkeologiska källmaterialet, står 
som ett centralt tema i författarens presenta
tion, som avslutas med ett par pedagogiska ex
empel på hur detta samspelar i samhällets 
strukturation. 

Bägge dessa kapitel bör kunna ge upphov 
till diskussioner unde r lektioner och samtal 
med och mellan studenter: Är människan en 
in tent iondl , ändamålsenlig varelse? På vilket 
sätt styrs människans beteende, hennes age
rande, av konventioner och normer och vilken 
makt har hon att aktivt förändra dessa? Ser hon 
konsekvenserna av sitt handlande? Texten bör 
även kunna lämna utrymme till ett fritt filoso
ferande på den enskilda kammaren. 

Så långt kommet har Olsens text (förhopp
ningsvis) lagt en grund för att läsaren skall 
kunna ta till sig de efterföljande kapitlen där 
problematiken i den arkeologiska praxisen 

centreras. Dessa består av ett antal mindre av
snitt som med fördel kan läsas som fristående 
texter, vart och ett med sin egen sentens. Det är 
utan tvekan så att vissa av dessa känns mer an
gelägna än andra, speciellt när Olsen kommer 
in på arkeologins mening och mål, något som 
sällan diskuterades i de läroböcker som under
tecknad fick ta del av för inte alls så länge se
dan. De avslutande kapitlens andemening kan 
sammanfattas i följande citat: 

Ä oppdage at förtida ikke tilsvarer vare normer, at 
den er avskydig eller bare ganske enkelt forskjellig, 
kan vaere ei god lekse ä laere. Til det horer også at 
det er en del av vårt ansvar som historikere og arke
ologer å motstå fristeisen til å konstruere komfortab-
le fortider. Vi skal ikke behage noen. 

Befriande. Så till sist åter till påståendet att pi
pan inte är en pipa och frågan om Olsens bok 
inte handlar om teoretiske perspektiv i arkeologisk 
forskning. Efter att läst boken Fra ting til tekst slås 
jag av att detta inte handlar om en allmänt hål
len, »objektivt» författad lärobok om a rkeo lo 
giska teorier. Boken syftar inte heller till att ut
föra något slags ritualiserat fadermord. I stäl
let kan den ses som ett personligt manifest 
författat av Björnar Olsen om vad en sorts t e o 
retisk arkeologi kan vara och innebära. Som lä
sare får vi ej ta del av en samlad kårs erfarenhet 
och formulerade ståndpunkter utan en högst 
personligt hållen text där författarens egna 
perspektiv får utgöra en fast vägledning för så
väl bekanta som obekanta till arkeologins t e o 
retiska djungel. Som läsare behöver vi ej hålla 
med honom om allt han säger, och kanske 
ännu viktigare, han förväntar sig inte att vi gör 
det. Själv framstår han mer som en vägvisare 
än en predikant och det är sannolikt därför 
denna bok känns så angelägen och gör den till
talande. 

Björnar Olsens bok Fra ting til tekst är en bok 
om fascinationen inför det andra och annor
lunda och en bok som lyckas förmedla denna 
fascination. Den skall ej recenseras utan läsas 
och begrundas. Den kan varmt rekommende
ras. 

Joakim Gobihahn 
Arkeologiska institutionen 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
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Roman Refledions in Seandinavia. »L'Erma» di 
Bretschneiden 224 s., 32 pl., drygt 500 fig. 
Malmö 1996. ISBN 88-7062-947-3. Pris 190:- i 
SHM:s butik. 

Katalogen till utställningen »Romerska Speg
lingar» är ett internationellt tidens tecken som 
vi i framtiden säkert kommer att få se allt fler 
av. Som genre tillhör den gruppen suecana ex-
tranea, dvs. svenska publikationer tryckta ut
omlands. Därmed är den bibliografiskt svår-
fångad och kan lätt bli förbisedd eller aldrig 
uppmärksammad. Denna anmälan avser hu
vudsakligen att göra katalogen bekant, vilket 
den förtjänar, så att bibliotek, institutioner och 
de för ämnet intresserade i tid får möjlighet att 
försäkra sig om ett exemplar. 

Katalogen skildrar en utställning som är den 
andra i sitt slag i en giv som Malmö stad gjort i 
musealt samarbete med Italien. Det började 
med att Malmös vänort, Florens, sände en ut
ställning om Pompeji till Malmö - en utställ
ning som exponerades på Rooseum och som 
skulle invigas till ackompanjemang av ett stort 
gästabud för malmöiterna med vin i fontä
ne rna och gratis spaghetti - en plan som på 
sedvanligt klumpigt sätt givetvis saboterades av 
svensk byråkrati. 

I utbytesprojektet fann sig Malmö museum 
snart stå på alltför osäker grund för att på sin 
planhalva kunna spela mot italienarna. Som ef
fektiv lagkapten organiserade dåvarande mu
seichefen Sven Rosborn därför i en djärv sats
ning stora föremålslån från en rad svenska och 
danska museer för att komplettera det egna, i 
sammanhanget försumbara, materialet. För än
damålet engagerade han också externa utställ
ningskommissarier. Resultatet blev en stor och 
publikknipande vikingautställning som 1988-
1989 visades först i hi t tebarnshuset i Florens 
och sedan på Malmö museum. Mången bekla
gade att den inte också kunde komma till den 
största långivaren, Statens historiska museum. 
Lånen härifrån med bl.a. en mångfald run- och 
bildstenar var så omfattande att utställningen 
tillhör SHM:s genom tiderna allra största ut
landsengagemang. Till vikingautställningen 
hörde katalogen Vikingarna som utkom i både 
italiensk och svensk version. 

Framgångarna med vikingautställningen 
sporrade Malmö museum till den ännu större 
satsningen Romerska speglingar/Riflessi di 
Roma/Roman Reflections. Till denna utställ
ning som invigdes i Malmö i oktober 1996 har 
utgivits en praktfull katalog i både engelsk och 
italiensk version. Den är utförd i förnämligt 
tryck av det berömda förlaget TErma di 
Bretschneiden 

Katalogen har tre förord, det första av en 
trojka från Malmö museer (Göran Hedlund 
och de svenska utställningskommissarierna Eva 
Björklund och Lena Hejll och det tredje av Ev-
genio La Rocca (kommunala överintendents
ämbetet i Rom). Förorden berättar om förbe
redelsearbetet som började våren 1995 och om 
insamlingsfasen som kom att beröra ett 20-tal 
museer med SHM, Nationalmuseet i Köpen
hamn och fyra italienska museer i Rom och Ne
apel som främsta bidragsgivare. Slutresultatet 
blev ett samarbetsprojekt mellan Malmö mu
seer, SHM och Medelhavsmuseet från den ena 
sidan och Capitolinska museet i Rom och Na
tionalmuseet i Neapel från den andra. 

Mottot för och namnet på utställningen blev 
»Romerska speglingar», varmed förstås att man 
som La Rocca skriver valt exponaten med av
sikten: »Two civilisations face to face, that of 
the Mediterranean Empire and that of the 
North, reveal each its own peculiaritiy, but also 
the 'reflections' of the one upon the other and 
above all, the precise and clear evidence of p o 
litical, artistic and commercial relations that 
linked such very different worlds, today aware 
of this common cultural baggage.» 

På inledningen följer fyra allmänoriente-
rande uppsatser. Den första, av Klavs Rands
borg, skildrar den utdragna process under vil
ken Rom utvecklas till en världsmakt som kros
sade den keltiska civilisationen nor r om 
Alperna och på de brittiska öarna och hade 
ambitionen att expandera till Elbe i norr. Ar
keologiskt sett är förbindelserna mellan ro
marna och nordborna svårfångade. Importen 
från romarriket var mycket begränsad till sin 
omfattning och synes endast ha avsett lyxvaror 
som dryckeskärl, vapen, mynt, dyrbara tyger 
m.m. avsedda för den manliga krigararistokra-
tins behov. Man saknar nämligen bland dessa 
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varor i stort sett kvinnliga komponenter som 
parfymflaskor o.dyl. även om en och annan sil
verspegel finns med i bilden. En viktig faktor sy
nes diplomatiska gåvor av lyxartiklar ha utgjort. 
Den andra artikeln, författad av Gad Rausing, 
har utställningsmottot som tema och skissar 
sannolika mekanismer i hur det romerska 
nådde Ultima Thule. I de bägge följande har 
italienska författare givit sin uppfattning om de 
nordliga barbarerna och sin syn på stildrag i 
Skandinavernas konst under de första sex år
hundradena av vår tideräkning. Härpå följer 
den egentliga katalogen. Den är indelad i sju 
sektioner (A-G). Den innehåller mestadels ut
omordentliga avbildningar i färg och svartvitt 
av samtliga 712 expona t Till varje bild hör en 
föremålsbeteckning samt topografiska och k r o 
nologiska uppgifter. Till de italienska expona-
ten dessutom fylliga beskrivningar med littera
turhänvisningar. Motsvararande saknas tyvärr 
då det gäller det »barbariska» materialet, vilket 
är en klar brist för den kunskapstörstande som 
dock får hjälp av sammanlagt 22 interfolie
rande småuppsatser av svenska, danska och ita
lienska experter som i de rätta sammanhangen 
belyser delproblem inom sina specialområden. 
Mycket av det som här, för övrigt högst för
tjänstfullt, sammanförs inom gemensamma 
pärmar har tidigare presenterats i andra sam
manhang som till exempel i en tematiskt likar
tad utställning som 1993 presenterades i Bre
tagne i klostet Daoulas som genom president 
Mitterands kulturella decentraliseringspolitik 
omskapats till en fransk motsvarighet till det 
danska Louisianamuseet. Katalogen därifrån, 
Rome faces lhe Barbarians - 1000 years of an empire, 
utkom liksom Riflessi di Roma också i en eng
elsk version. För det nordiska bidraget till 
denna katalog står Fleming Kaul från Natio
nalmuseet i Köpenhamn. 

Rymdmässigt domineras »Romerska speg
lingar» av det omfattande stenmaterial i form 
av skulpturer och arkitekturfragment som de 
italienska museerna ställt till förfogande. Skan
dinavisk publik får nu för första gången möj
lighet att på hemmaplan se detta fascinerande 
material som i första hand plockats fram ur ita
lienska museimagasin och parker — ett mate
rial som också endast få italienare känner till. 

Här förekommer också många nya fynd att in
förliva i det allmängods som den som vill vara 
välorienterad måste ha kunskap om. 

Den 9 oktober 1997 öppnades den stiliga 
och instruktiva utställningen på Historiska mu
seet i Stockholm efter att av byråkratiska skäl 
också ha måst göra en utställningssejour till 
Milano - det är nämligen så att italienska antik
viteter ej får vara borta från hemlandet längre 
än sex månader. I Stockholm har den genom 
stort tillmötesgående från regionalmuseet i Mi-
kulov i Tjeckien kunnat kompletteras med de 
magnifika inventarierna från en nyfunnen och 
just konserverad germansk furstegrav från Mu-
sov i Mähren. Graven tillhör en romaniserad 
storman, förmodligen en kung som under det 
första å rhundrade t e.Kr. begravdes på ger
manskt område strax norr om Limes och som 
fått med sig gravgåvor som klart visar hans 
dubbla kulturbakgrund. Om denna grav kan 
man läsa mera i en uppsats avj . Peska som den 
14 november 1997 publicerats i en annonsbi
laga för utställningen som Historiska museet 
spritt i över 250 000 exemplar genom tunnel
banetidningen Meuo och som gratis utdelas till 
alla utställningsbesökare. Publikationen har fi
nansierats genom annonser huvudsakligen för 
italienorienterade och italienska företag. 

Jan Peder Lamm 

Björn Ambrosiani and Helen Clarke eds., Birka 
Studies 2. Investigations in the Black Earth 1990. 
The Birka Project, Riksantikvarieämbetet och 
Statens Historiska Museer. Stockholm 1995. 134 
pp., ill. ISSN 91-7192-972-X. 

This is the second volume in the series plan
ned for publication by the Birka Project in con
nection with the excavations carried out there 
from 1990 to 1995. When the first volume ap
peared back in 1992 (as reviewed in Fornvännen 
90, 1995), the editors announced that the pur
pose of the new series was to provide »the 
speedy publication of results». This optimism 
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has, ålas, proved somewhat misplaced since it 
has taken all of three years to produce its se-
quel, although we are told diat diis new volume 
was in fact substantially complete back in 1993. 
That said, a warm welcome must be extended 
to the appearance of this interim account of 
some aspects of the work carried out at Birka 
during the first (1990) season of investigations. 
It consists of a miscellaneous collection of short 
papers and notes from a total of sixteen au
thors, with the longest series of contributions 
being from Björn Ambrosiani, as Director of 
the Birka Project. The contents are divided 
into two parts, following a thoughtful Foreword 
contributed by Gad Rausing. Part 1 is defined 
as being devoted to »The Excavations» and 
Part 2 to »Specialist Reports», but this is a 
somewhat artifidal distinction, given that Part 
1 contains a series of what would generally be 
considered as specialist reports on a selection 
of the newly-excavated finds: beads and glass 
(by Ambrosiani), a probable bone stylus (Mag
nus Artursson), four pagan amulets and cult 
objects of iron (Neil Price), and a single Ro
man bronze coin (Harald Nilsson). In fact, 
what characterizes Part 2 is that the specialists 
in question consist of natural scientists and the 
Birka Project's conservator (Monica Fjaestad). 
Ambrosiani's account of the first season of ex
eavation, in Part 1, condudes : 

The 1990 trench must be regarded as an unfmished 
trial trench in which exeavation techniques and re
cording methods were tested. At present it can only 
be established that there was a distinct building pat
tern, with houses standing on the same spöt for long 
periods in plots bounded by refuse ditches etc. 

Part 2 contains general introduetions to the 
faunal remains and to the conservation and 
care of the finds. In addition, there are preli
minary reports on the interdisciplinary project 
established to explore »The Early Historie En
vironment of Björkö and its Hinterland», on 
the newly-excavated animal bones, on the seeds 
and fruits, and on the molluscs, fossils, avian 
eggshell and coprolites. There is much impor
tant new information here concerning Birka 
and its environs so that one is left filled with 
the keenest anticipation for the appearance of 

further volumes of Birka Studies and the over
all results of the Birka Project. 

James Graham-Campbell 
Institute of Archaeology 

University College London 
31-34 Gordon Square, London WC1H OPY 

Ingela Bergman, Från Döudden lill Varghalsen. 
Studia Archaeologica Universitatis Umensis 7. 
Umeå Universitet. Arkeologiska Institutionen 
1995. ISBN 91-7191-014-X; ISSN 1100-7028. 

Grund för detta arbete utgörs huvudsakligen 
av inventeringar och undersökningar utförda 
under 1950-1960-talet med anledning av 
vattenkraftsutbyggnaden av bl.a. Skellefte älv. 
Endast mindre undersökningar har utförts där
efter. Undersökningsområdet omfattar framför 
allt Arjeplogs och delar av Arvidsjaurs kom
mun: Skellefteälvens, Piteälvens och Laisälvens 
övre lopp, dvs. älvarnas källsjöar och de stora 
sjöarna i barrskogsområdet. 

Avhandlingens primära frågeställningar är 
följande: 1. Kan olika strategier i resursutnytt
jandet identifieras i det arkeologiska materia
let? 2. På vilket sätt skiljer sig i så fall de olika 
strategierna från varandra, kronologiskt och 
organisatoriskt? 3. På vilket sätt kan social 
struktur relateras till de olika strategierna? 
4. Om socioekonomiska förändringar kan be
läggas, har förändringarna i så fall skett gradvis 
eller diskontinuerligt? 

Arbetets teoretiska utgångspunkt kan sägas 
vara väl förankrad i en systemteoretisk eller 
processuell modell i vilken naturomgivningens 
begränsning på resursutnyttjandets möjliga or
ganisationsformer är utgångspunkten. Bin
fords »midrange theory» går som en röd tråd 
genom boken. Detta inte sagt i en negativ be
märkelse men i en tid av kognitiv, symbolisk, 
monumenta l och ideologisk arkeologi känns 
diskussionen och begreppsapparaten något an
norlunda. En viktig utgångspunkt för hela dis
kussionen är också vad Binford betecknade 
som »currated technologies», dvs. huruvida 
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vård av redskap eller inte har ägt rum. Detta är 
en ytterst viktig fråga när det gäller hur bo
platsernas inre sUuktur skall tolkas och förkla
ras. 

Avhandlingen är uppbygd kring åtta kapitel, 
där det åttonde är en engelsk sammanfattning. 
Kapitel 1 är en inledning där bl.a. frågeställ
ningar, forskningshistorik samt teori och me
tod presenteras. Ganska kortfattat men hållet i 
suingentform diskuteras t.ex. den norrländska 
kronologin och det betonas att boplatser med 
stratigrafi som Döudden, Rappasundet och 
Varghalsen, som samtliga ingår i föreliggande 
arbete, är viktiga i denna diskussion. De teore
tiska utgångspunkterna för arbetet formuleras 
och en viss kritik mot ett postprocessuellt för
hållningssätt kan märkas. Nyckelord i det t e o 
retiska ramverket är t.ex. anahgislut, kontext, mo
dell. Regionala och lokala bosättningsmönster, 
formulerade som synkrona modeller, leder 
fram till en diakron modell för förändringar i 
ett långtidsperspektiv. 

Kapitel 2 består av en områdesbeskrivning 
där undersökningsområdets avgränsning, t o 
pografi, klimat m.m. diskuteras. 

Kapitel 3 är ett mycket omfattande avsnitt i 
vilket det arkeologiska materialet diskuteras. 
Här behandlas inventeringar, utgrävningar, b o 
platsernas geografiska fördelning samt fynd
materialet. I sistnämnda diskussion definieras 
och klassificeras det arkeologiska materiatet. I 
kapitlet behandlas de inventeringar och arke
ologiska undersökningar som utförts unde r 
1950- och 1980-talen. De stora arkeologiska 
projekten NTB (Norrlands tidiga bebyggelse) 
och Nordarkeologi betonas särskilt. Grunden 
för klassificeringen av stenmaterialet i avhand
lingen finns i det av NTB utarbetade schemat 
Källkritiskt betonas att det är svårt att jämföra 
fyndmaterial som framtagits vid olika tidpunk
ter och inom olika områden. Skillnader i rap
portmaterialets kvalitet påpekas också. 

Andelen arkeologiska undersökningar i det 
aktuella området är relativt liten; av totalt när
mare 500 registrerade lokaler har 24 under
sökts. De flesta av undersökningarna är små 
och omfattar endast något eller några hundra
tal kvadratmeter. Några undantag finns där 
ytor på upp emot 1 500 m2 undersökts. 

Kapitel 4 behandlar rumsliga strukturer i 
kulturlandskapet, dvs. boplatsernas fördelning, 
fyndmaterialets omfattning och variations
bredd. Tyngdpunkten ligger på en studie av 
samtliga kända boplatsers spridningsmönster, 
dvs. ett synkront perspektiv. Detta synkrona 
perspektiv bildar ett ramverk för diakrona stu
dier. Här betonas också vikten av att antalet l o 
kaler är tillräckligt stort för att analysen skall 
vara meningsfull och att spridningsbilden avvi
ker från en slumpmässig fördelning. För varje 
boplats görs en fallstudie som utmynnar i en 
klassificering av boplatserna med avseende på 
följande kriterier: 1. Antal funktionella klasser. 
Här urskiljs totalt 11 klasser från spetsar till 
pimpsten och harts. 2. Fyndmaterialets sam
mansättning. 3. Mängden redskap. 4. Mängden 
avslag. 5. Antal petrografiska klasser. 6. Lokali
sering. (Strandbundenhet utgör ett karakteris
tiskt drag.) 

Kapitel 5 är enligt mitt synsätt avhandling
ens centrala del, i vilken boplatsundersökning
arna diskuteras. Boplatsernas storlek och ma
terialets omfattning varierar kraftigt mellan de 
olika lokalerna. Framför allt behandlas de 
större lokalerna Döudden, Varghalsen och 
Rappasundet. Kapitlet är logiskt upplagt med 
en indelning i underavdelningar, i vilka varje 
boplats ingående diskuteras, såväl beträffande 
topografi som undersökningsmetod och fynd
material. Detta kapitel är viktigt för hur den 
följande diskussionen kring synkrona och dia
krona perspektiv skall ses. Det poängteras att 
de flesta boplatserna saknar påtagliga fysiska 
sUukturer som boplatsvallar m.m. 

Kapitel 6 består av en utvärdering av bo
platsanalyserna där inledningsvis artefaktemas 
kronologiska och funktionella kontext analy
seras för att följas av en typ inddning av bo
platserna. 

Resultaten diskuteras i kapitel 7, som utgör 
en syntes där kronologi och bosättningsmöns
ter behandlas och summeras. Bosättningsmön
ster och social organisation vävs samman uti
från synkrona och diakrona perspektiv. Under 
mesolitikum och de äldre delarna av neoliti
kum har vi endast ett fåtal daterade platser i 
området. Framför allt kännetecknas perioden 
av ett fåtal läger- och exploateringslokaler. Un-
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der sennneolitikum och bronsålder framträder 
en tätare bosättning med ett antal potentiella 
bas- och lägerplatser samt ett flertal exploate
ringslokalen Under den äldre järnåldern kvar
står den tidigare bilden i stort sett oförändrad. 

Bergmans arbete är gediget och diskuterar 
ett viktigt källmaterial på ett sätt som ibland 
kan upplevas som väl traditionellt. Analysen är 
stringent och klar men författaren borde ha ta
git hänsyn till de senare årens teoretiska dis
kussion. Det känns också som en brist att för
hållandet mellan det aktuella undersöknings
området och det av Lars Forsberg analyserade 
Ume älv-området inte närmare behandlas. 
Samma kan sägas gälla för Ove Haléns studie av 
Aluäsket och Lillberget med deras intressanta 
fyndkontexter. Nu lämnas frågan om förhål
landet mellan kust och inland öppen. Detta 
skall dock ses som randanmärkningar på ett 
som helhet gediget arkeologiskt arbete. 

Mats Larsson 
UV-Linköping 

Järnvägsg. 8, 582 22 Linköping 

Hans Göthberg, Ola Kyhlberg och Ann Vin
berg (red). Hus och gård i del forurbana samhäl-
kt. Rapport från ett sektorsforskningsprojekt. Kata
logdel och ar t ikeldd, Riksantikvarieämbetet, 
Arkeologiska undersökningar, Skrifter nr 13 
och 14. 1995. 329 s. resp. 197 s., ill. 

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 tillgängligt - vare sig 
för forskarsamhället eller för allmänheten. Det 
är långt ifrån alla utgrävningar som rapport
skrivs, ännu färre publiceras, och för den som 
vill få överblick över en viss fyndtyp eller an
läggningstyp 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 
förurbana samhället». 

Projektet startades 1989 av Byrån för a r k e o 
logiska undersökningar på RAA, med Kristina 
Lamm som drivande kraft Sedermera har Ola 
Kyhlberg övertagit rollen som projektledare. 
Projektet och publikationerna har finansierats 
med 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, till 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 väldefinierade, daterade och un
dersökta i sin he lhe t 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, 
innehål lande planri tning 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 Ue 
olika sökregister; ett topografiskt efter land-
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skåp, 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, uppreser sig 
snart några av arkeologins grundläggande kri
tiska frågor, nämligen de som rör materialets 
representativitet, urval och avgränsning. 

När det gäller materialets representativitet 
så framgår det inte klart hur urvalet av hus till 
den grundläggande databasen har skett. In
ledningen till katalogen är på denna punkt 
märkligt vag. Ar det verkligen frågan om en to
tal insamling och regisUering av aUa 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 a r k e o 
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 ge
ografisk obalans. I alla händelser borde det fin
nas individuella ojämnheter i materialet efter
som hela 80 personer skickat in material. På en 
punkt vidgår man ett tillkortakommande - an
talet registrerade gårdskomplex är mycket be
gränsat (endast 16 stycken redovisade), vilket 
säges bero på att den ursprungliga dokumen
tationen i fält skett inom ramen för en upp-
dragsarkeologisk verksamhet och att det kon
textudla perspektivet därvid inte varit priori
t e ra t 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 katalogdden, 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 svårbemäsUade, men jag 
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 litet 
svårtolkad. Då en så framstående fyndplats sak
nas - utan förklaring - blir man ju betänksam 
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 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 tiden, eftersom beståndet av stående hus och 
arkivalier blir mera heltäckande först från 
denna tid. Allra bäst vore det förstås om p r o 
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 
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medeltida husfynden som forskarkolleger i 
olika granndiscipliner efterlyser. Mot denna 
bakgrund är det förvånande att projektet i stort 
sett begränsats till förhistoriska hus. Naturligt
vis skulle det ha blivit mera omfattande och 
kostnadskrävande om de medeltida husfynden 
tagits med, men frågan är om inte den valda 
ambitionsnivån väsentligt minskar projektets 
värde. Om man valt den högre ambitionsnivå 
som här skisserats så hade man haft ett gott till
fälle att bryta ned den konstlade gränsen mel
lan förhistorisk arkeologi och medd t id sa rkeo 
logi, och kunnat ta ett väsentligt steg i riktning 
mot en ökad integration av de båda discipli
nerna. Det är synd att inte Riksantikvarieäm
betet observerade detta då man anslog sek
torsforskningsmedel till projektet, och detta 
väcker onekligen frågan om myndighetens kva
litetsgranskning inför fördelning av FoU-me-
del. 

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 ydigt -
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 och med byggnadstekniken. 
Men det känns ändå lite 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 artikeldebm. Denna 
inleds med en forskningshistorik 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 
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 medelt ida 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 ge
ografiska luckor, t.ex. är västkusten (bortsett 
från Brogård vid Halmstad) i det närmaste ute
lämnad. Larsson pekar på tydliga regionala 
skillnader ända fram till 1300-talet e.Kr. 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. Sammantaget 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-
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lingar. Den egentliga analysen av det nya hus
materialet återstår därför att 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 lik
nande som avspeglar den takbärande kon
struktionen - medan t.ex. golv och syllar sällan 
påträffas. Hon lyfter också fram behovet av för
djupade funktionella och symboliska tolk
ningar av husen. 

I artikeln »Gårdstankar - kognitiva och s o 
dala perspektiv på forntidens gårdar» diskute
rar Mats Burström gårdens symboliska bety
delse för den forntida människan. Han b e t o 
nar att gården var den viktigaste ramen i 
människans kosmologi, och basen för den s o 
da la tillhörigheten. En full förståelse av den 
forntida gården kräver också att arkeologen 
vidgar perspektivet 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 förhistoriska människan. Huset var både 
en byggnad och ett hushåll, både funktion och 
symbol. Med ett exempel från H d g ö visar han 
hur artefaktemas spridning kan bidra till en 
fördjupad tolkning av gårdens sociala struktur. 
Han understryker att »en förändring av husens 
planlösningar reflekterar nya värderingar och 
ändrade sociala förhållanden, framförallt 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 det 
förurbana samhället» är ett berömvärt försök 
att göra nytt arkeologiskt källmaterial tillgäng
ligt och att inspirera till ny forskning. De är 
tryckmässigt påkostade och lättillgängliga. 
Ifråga om representativitet och avgränsning på
minner de om Hermann Hinz' verk från 1989, 
Ländlicher Hausbau in Skandinavien vom 6. bis 
14. Jahrhundert, som också var ett försök till 
överblick och helhetssyn. Låt oss nu hoppas att 
detta stimulerar till en ökad systematisk forsk
ning kring hus och gårdar - inte bara från för
historisk tid. 

Jan-Erik Augustsson 
Skaraborgs länsmuseum 

Box 253, 532 23 Skara 

Mats Burström, Björn Winberg och Torun 
Zachrisson, Fornlämningar och folkminnen. Riks
antikvarieämbetet. 152 s. Engl. summary. 
Stockholm 1997. ISBN 91-7209-039-1. 

I Fornvännen 89 (1994) anmälde jag Mats Bur
ströms studie, Mångtydiga fornlämningar, vilken 
kan sägas vara en utgångspunkt för den nu pre
senterade publikationen. I min anmälan gavs 
en mycket positiv bild av bokens ämne, ett in
tryckjag inte haft anledning att ändra beträf
fande den nu aktuella skriften Fornlämningar 
och folkminnen. 

Boken omfattar 152 sidor och avslutas med 
sammanfattning på engelska. Den inleds med 
ett förord av avdelningschefen vid Riksantikva
rieämbetets Kunskapsavddning, Ulf Bertilsson, 
där han betonar att arbetet skall fungera som 
en idéskrift för att göra oss svenskar medvetna 
om hur omvandlingen av kulturlandskapet in
verkar på fornlämningsbeståndet, inte minst 
med tanke på de negativa effekter vårt nuva-
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rande landskapsbruk haft både för kulturland
skapet och fornlämningarna. Bertilsson vittnar 
också om att denna bok är syntesen av arbeten 
de tre författarna tidigare gjort inom ramen 
för ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarie
ämbetet och Stockholms Universitet. De tre 
författarna har samdiga erfarenhet av arbetet 
inom kulturmiljövården, och då särskilt forn
minnesinventeringen, samtidigt som de har ett 
stort intresse för teorifrågor. Empiri och teori i 
god blandning enligt min uppfattning. Käpi-
telrubrikerna berättar f.ö. mycket klart vad som 
avhandlas i boken efter den inledande bak
grundsbeskrivningen: Antikvariernas och an
dras landskap, Kulturlandskap i omvandling, 
Människans landskap - en tillbakablick, Folk
liga föreställningar, Mångtydiga fornlämningar 
samt ett sammanfattande slutord där arbetets 
syntes kan udäsas. Boken är rikt illusUerad med 
intressanta och välvalda bilder samt har en om
fattande referenslista. 

Att närmare gå in i bokens texter förefaller 
inte meningsfullt. Låt mig i stället, utifrån min 
mångåriga erfarenhet av samarbete med såväl 
hembygdsföreningar som andra lokala organi
sationer med intresse för vår kulturmiljö, ge 
några synpunkter på vad ett arbete av här pre
senterat slag har för betydelse. 

Vid kurser, fältarbeten och andra aktiviteter 
har mycket ofta frågan om miljö och traditio
ner kring fornlämningarna kommit att disku
teras. Viljan att på frivillig väg göra något för 
det kulturarv fornlämningarna representerar 
har visat sig vara mycket stark. Jag har vid så
dana tillfällen emellertid ofta tvingats konsta
tera att vi antikvarier haft föga att erbjuda. Vår 
kanske alltför vetenskapsfundamentalistiska in
ställning har gjort att vi med våra rationella för
klaringar många gånger tagit bort en del av 
den tjusning en lokalbefolkning kunnat känna 
för traditionerna och skrönorna kring en forn
lämning eller ett fornlämningsområde. Man 
har trott så starkt på traditionen att den strikt 
vetenskapliga förklaringen nästan väckt ett 
motstånd mot det rationella. Hade jag vid ett 
sådant tillfälle kunnat sätta boken Fornläm
ningar och folkminnen i kursdeltagarnas händer 
hade jag mycket lättare kunnat skapa förståelse 
för hur antikvarierna ser på fornlämningarna. 

Boken borde med andra ord bli en given kurs
bok vid hembygdscirklar, kulturlandskapskur
ser och liknande. Jag tänker inte minst i dessa 
sammanhang på de kulUirmiljövårdskurser för 
lantbrukare som anordnas med anledning av 
EU-bidrag av olika slag liksom kurser kring 
fornlämningar i skog som Skogsvårdsstyrelsen 
anordnar. Boken torde också vara ett lämpligt 
redskap för dem som frivilligt vill sätta igång 
med fornlämningsvård, genom den förståelse 
boken skapar för betydelsen av fornlämning
arna, inte bara som vetenskapliga preparat 
utan dessutom som traditionsbärare av en 
bygds utvecklingshistoria. Många sådana frivil
liginsatser behövs nu när statens bidrag till vård 
och skötsel av våra viktiga fornlämningsområ
den minskat drastiskt. 

Boken kan också inspirera till lokala inven
teringar, något som kan bli ett värdefullt kom
plement till de stora inventeringar Riksantik
varieämbetet gjort för ekonomiska kartan 
under de senaste 60 åren. Men boken är na
turligtvis viktig inte bara för lekmännen. Även 
antikvarier torde få stor nytta av boken. Jag 
antydde tidigare att ett kanske alltför veten-
skapsfundamentalistiskt synsätt beträffande 
fornlämningarna, med vissa undantag, tidigare 
varit förhärskande. Här torde boken få bety
delse genom att den förmår skapa intresse och 
respekt även för de folkliga traditionerna. Det 
kan vara av allra största intresse att notera vad 
t.ex. en sagesmans farfar haft för uppfattning 
om låt oss säga en fornborg. Dessa uppgifter 
får inte skjutas åt sidan även om de inte är hi
storiskt korrekta. De berättar om människors 
upplevelser, vilka kan vara nog så viktiga som 
historiska fakta. Naturligtvis är boken dessutom 
lämplig som kursbok vid de arkeologiska uni
versitetsinstitutionerna. Det är viktigt att redan 
under arkeologiutbildningen skapa förståelse 
för värdet av folkliga uppfattningar om de forn
lämningar som innehåller så mycket fakta 
kring vår långa förhistoria. 

Till sist: vore det inte trevligt att göra en 
barnbok om Fornlämningar och fobkminnen? På 
så sätt skulle ju en tidig inplantering av intresse 
för vårt arkeologiska kulturarv kunna ske. 

Boken FomUimningar och folkminnen kan beställas hos 
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Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, 
Box 5405, 114 84 Stockholm, tel. 08-783 90 00 vx., 
fax 08-783 90 83. 

David Damell 
Örebro läns museum, Box 314, 701 46 Örebro 

Berta Stjernquist (red.), Prehistoric graves as a 
source of information. Symposium at Kastlösa, 
Öland, May 21-23 1992. KVHAA Konferenser 
29. Stockholm 1994. 271 s. ISBN 91-7402-243-1. 
ISSN 0348-1433. 

Detta är rapporten från ett symposium hållet 
1992 som markerade »halvvägs» för publika
tionsprojektet Ölands Järnåldersgravfält De 
flesta av volymens 19 uppsatser (avfattade på 
tyska och engelska) är rent empiriska presen
tationer av gravmaterial utan det vidare meto
diska och tolkningsteoretiska innehåll som 
symposietiteln anger. Bidragen från Ulf Näs
man, Heinrich Härke och Michael Gebiihr 
samt i viss mån det från Anne-Sofie Gräslund 
utgör undantag. 

Näsman analyserar hur den publicerade 
öländska gravcorpusen kan användas och, kan
ske ännu viktigare, hur den inte kan användas. 
Materialet präglas av enstaka undersökta gra
var på varje gravfält, och dessutom av den ge
nom tiderna varierande gravsedens inverkan 
på vilka perioders gravar som är synliga. 

Härke diskuterar den grundläggande käll
kritiska regeln att gravar inte är människor 
utan bilder av människor. Han illustrerar sitt 
resonemang med de anglosaxiska vapengravar 
han studerat, där små måttvariationer i skelet
ten avslöjar vilka som begravdes med respek
tive utan vapen. Det var inte samhällets krigare, 
utan alla män som räknades till de anglosax
iska invandrarnas ättlingar, oavsett ålder och 
vapenförhet. Andra hälften av befolkningen, 
den med en romanobrittisk identitet, begravde 
sina män utan vapen oavsett vad de sysslat med 
under sina liv. 

Gebuhrs bidrag börjar med en studie av 
könsbimorfism i gravinventarier, som det så 

vackert heter. Genom att seriera ett könsblan-
dat gravmaterial med avseende på funktionella 
artefaktkategorier snarare än fininddade typer 
avslöjar han en tydlig t uddn ing i manliga och 
kvinnliga gravattribut, med en gråzon av ge
mensamma artefaktkategorier mellan de två 
stora könsblocken i diagrammet. Han kan kon-
Uollera sina grupper mot osteologiska könsbe
stämningar, men metoden är även användbar 
utan osteologi för att undersöka om en strin
gent könsuppdelning finns i ett material och i 
så fall vilka funktionella artefaktkategorier som 
hör vart. Gebiihr går vidare med ytterligare 
analyser av köns- och åldersfördelning utslagen 
över tid, och visar hur man kan använda åldern 
hos dem som begravts med en viss typ för att 
begränsa dess mest intensiva användningspe
riod. Gräslund diskuterar hur man skall kunna 
spåra kristet inflytande i fornnordiska gravar 
och applicerar sedan sina rön på öländskt ma
terial. 

Boken är som sagt långtifrån den metodiska 
guldgruva för gravstudier som titeln antyder. 
Utöver de ovan refererade bidragen visar man 
mest upp material utan större analyser. Under
tecknad är stor vän av materialpublikationer, 
men en symposieskrift är fel forum för dem ef
tersom uUymmet inte tillåter en detaljnivå som 
gör materialet användbart. Läsaren påminns 
om att de flesta symposiebidrag är snabbt hop-
snickrade ögonblicksbilder av arbeten i var
dande (Shchukin), som i detta fall konUasterar 
skarpt mot Näsmans och Gebuhrs gediget ar
betade uppsatser. 

De östeuropeiska uppsatsförfattarnas etno-
historiska besatthet och teoretiska mossighet är 
bitvis genant. Kazakevicius är mest oförblom-
merad: »[Nun] känn die wichtigste Frage be-
antwortet werden: Zu welchem Stamm gehör
ten die Menschen, die dieses Gräberfeld hin-
terlassen haben?». Visst är etnicitet en 
intressant fråga, men är det verkligen den allra 
viktigaste frågan att besvara efter att man har 
undersökt nästan 400 gravar? 

Martin Rundkvisl 
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Monica Bennett Gårdö (red.), Odlingslandska
pet - en lång markanvändnings historia. Riksan
tikvarieämbetet. Stockholm 1996. 60 s. ISBN 
91-7209-031-6. 

Föreliggande bok är en introduktion till det 
svenska odlingslandskapets historia, utgiven 
som ett led i kampanjen »Markernas mång
fald». Bakom denna kampanj ligger Jord
bruksverket i samarbete med Riksantikvarie
ämbetet och Naturvårdsverket. Boken förefal
ler vara avsedd för den bildade och 
intresserade allmänheten. 

Lantbrukshistoria ligger i tiden. Boken 
nådde Fornvännens redaktion kort efter pre
sentationen av Kungliga Skogs- och Lant
bruksakademiens projekt »Det svenska jord
brukets historia», vars fem volymer avses vara 
färdiga år 2000. Första volymen, där Ellen-
Anne Pedersen, Stig Welinder och Mats Wid
gren redogör för forntidens svenska jordbruk, 
kommer ut hösten 1998. 

Tyngdpunkten i Odlingslandskapet ligger 
dock inte på forntiden: den avhandlas på 
mindre än Ue sidor. Stensuängssystemens upp
komst placeras på sidan 18 i fel ände av den 
äldre romerska järnåldern och Västergötland 
får på sidan 43 överta Östergötlands sten
strängar. 

Författarnas omsorg och intresse koncen
treras i stället på de nio seklen från och med 
medelt iden till idag, där historia, k u l t u r g e o 
grafi och etnologi ger en stadig grund att stå 
på. Utvecklingen beskrivs i Ue avsnitt om åtta 
sidor var, i tur och ordning behandlande peri
oden från och med medelt iden till och med 
1700-talet, 1800-talet respektive 1900-talet. B o 
ken avslutas med en tretton sidor lång genom
gång av de olika markslagens ekonomiska och 
ekologiska betydelse genom tiderna. 

Bortsett från en mycket egensinnig komma
tering och en del sakfel är boken en god in
troduktion till det svenska kulturlandskapets 
utveckling från medelt iden och framåt. Här 
sammanfattas de storskaliga skeendena och de
ras långsiktiga konsekvenser ur samhällseko
nomiska, ekologiska och kulturhistoriska per
spektiv. Författarna handskas ledigt med de hi
storiska sambanden mellan företeelser som 

skattenaturer, trädessystem, Indelningsverket, 
silängar, säteribildningar, sjösänkningar, hus
hållningssällskap och märgdgravan 

Formella referenser saknas, men boken av
slutas med en Ue sidor lång tematisk bibliografi 
för vidare studier. Läsningen underlättas av ym
niga och åskådliga diagram och kartor samt 
vackra illustrationer av Charlotte Rinaldo. 

Helhetsintrycket av framställningen är ett 
landskap statt i ständig dramatisk förändring, 
där vi för ögonblicket eftersUävar en allmän 
likriktning och energiskt utplånar spåren av 
äldre landskapsbruk. Även detta tillstånd är för
stås övergående. 

Martin Rundkvist 
Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden 

arador@algonet.se 

Lövtäkt och stubbskotlsbruk. Människans föränd
ring av Uindskapel - boskapsskötsel och åkerbruk med 
hjälp av skog. Red. Håkan Slotte och Hans Gö
ransson. Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
mien 1996. ISBN 91-87562-89-8 

Den som av titeln förleds att Uo att denna skrift 
behandlar ett ganska snävt ämnesområde får 
efter två volymer och 464 sidor anledning att 
grundligt revidera sin utgångspunkt. I tjugotre 
uppsatser behandlar sjutton författare med 
bred kompetens och mångsidig kunskap det 
komplicerade spelet i människans tidigare ut
nyttjande av markens och växtlighetens möj
ligheter, inte bara i Skandinavien utan också 
med utblickar mot Europa i övrigt. Uppsat
serna har varierande omfång och karaktär, från 
rapporter från fältstudier till ingående analy
sen 

Att lövet sedan årtusenden spelat en viktig 
roll som foder för tamdjuren är väl känt, lik
som att lövtäkten med ingången av nitton-
hundratalet kom att helt upphöra. De spår vi 
ser i dag är framför allt kvarstående, en gång 
hamlade träd med sin speciella form eller ex
empelvis de skånska pilalléerna. Mårten Arons
son talar här om hur landskapsarkitekter, na
turvårdare och skogsfolk kom att betrakta 
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dessa »stympade» träd som en styggelse i land
skapet Han understryker hur viktigt det är att 
man kan bevara något av hamlingen i land
skapsbilden och prisar den nya syn på detta 
gamla inslag i kulturmiljön som nu manifeste
rats genom att man kan få bidrag för änges-
skötsel och hamling av lövuäd. Aronsson pekar 
också i en uppsats på hur de hamlade träden i 
odlingslandskapets ljusöppna och halvskuggiga 
miljöer är mycket viktig för den biologiska 
mångfalden. 

Ett antal uppsatser behandlar rent praktiska 
aspekter på lövtäkt, hamling och stubbskotts-
bruk utifrån begränsade lokala studier och vi
sar också på levande exempel, bland annat i 
form av Bråbygdens intresseförening i Kalmar 
län, bildad 1993. Där har man kartlagt de en 
gång hamlade träden och har återhamlat mel
lan 300 och 400 träd av de 3 000 ä 4 000 som 
finns kvar i bygden. Man kan naturligtvis ha 
synpunkter på det kloka i att ha levande och 
dödliga ting som kul turminnen. Men topp-
huggna träd som sköts väl kan bli mycket 
gamla. I England finns enligt Ake Karlsson träd 
nyttjade till lövtäkt som bedöms vara närmare 
tusen år. Han menar att uäd av samma ålder 
kan tänkas finnas också i Sverige, men att de 
måste topphuggas på traditionellt sätt för att 
överleva. 

Sammantaget kan man konstatera att många 
aspekter på ämnet har blivit behandlade i skrif
ten. Näringsfysiologiska studier klargör att lö
vet har ett fodervärde som är långt större än 
vad som antyds när man betecknar lövskörd 
som ett slags nödfoder. Jan Paul Strid har stu
derat skottskog och lövtäkt i or tnamnens ljus. 
Han sammanfattar sina iakttagelser sålunda, att 
vårt äldsta bebyggdsenamnsskick, så som det 
har traderats till idag, uppvisar drag, som låter 
sig väl förena med antagandet att det har sina 
rötter i en på röjningsbruk baserad kultur, där 
skottskog och lövtäkt spelat en framträdande 
roll. Även hamlade träd i konsten har stude
rats. Carl-Adam Haeggström har i sin uppsats 
gjort en exposé över det hamlade trädet som 
återkommande motiv i nordisk konst. 

Fascinerande är Mårten Sjöbecks artikel om 
de rösade skogarna på Söderåsen och det vand
rande åkerbruket, först publicerad i Hälsing

borgs Dagblad 1960. Här behandlar han frågan 
om röjningsgödslingen, en upptäckt som kom 
att förklara forna tiders utnyttjande av skogen 
som möjlighet att få garanti för skördar utan 
tillgång till kratursgödsd. Röjning medför 
nämligen en höjning av kvävenivån som i före
ning med det ökade ljusinfallet innebär en 
gödslingseffekt. I en kommentar till Sjöbeck 
påpekar Hans Göransson att åkern i detta od
lingssystem inte hade någon fast punkt i tillva
ron. Den kortvariga gödslingseffekten innebar 
att varje forntida bonde måste ha haft tillgång 
till stora markområden med rödjor i olika sta
dier av igenväxning. Sjöbeck har också skrivit 
att »den vanliga föreställningen, att skogen i 
alla tider stått h indrande i vägen för åkerbru
kets bedrivande måste radikalt revideras. Vi 
måste också inse, att åkerbruk på stationära 
och pe rmanen t besådda åkrar förenas med 
ett mycket sent skede i odlingens långa hi
storia.» 

Leif Gren skriver i sin uppsats att det ålder
domliga extensiva jordbruket kännetecknas av 
att man inte försöker permanenta åkern, utan 
flyttar odlingsytan efter något eller några få års 
odling och att man utnyttjar den näring som 
finns upplagrad i den befintliga vegetationen 
före odlingstillfället Om sådana områden sköt
tes i ett skottskogsbruk bör näringstillförseln 
ha varit tillräcklig utan stallgödsling. 

I en exposé över lövtäkt i tryckta dokument 
från 1700-talets mitt till modern tid presenterar 
Sven-Olov Borgegård ett antal författare som 
gett synpunkter på lövtäkten som en del av f o 
der insamlande t Det kan konstateras att när 
under 1800-talet ängarna överfördes till åkrar 
och man började med vallodling så blir intres
set för löv som foder marginellt. Nu börjar 
också skogliga aspekter på lövtäkten att kon
kurrera med intresset för löv som foder. 

Sammantaget kan man konstatera att den 
skrift som givits ut som nr 17 i Skogs- och lant
brukshistoriska meddelanden, Solmed, är högst 
mångsidig och förmedlar många synpunkter 
på och kunskaper om en mänsklig verksamhet, 
som har varit en förutsättning för försörj
ningen, och som har påverkat landskapet mer 
än vi kanske kunnat föreställa oss. Det extensiva 
utnyttjandet av markerna för odling innebär så 
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stora krav på ytornas omfattning att det inte 
återstår så mycket av vad vi har brukat beteckna 
som »urskog» och »obygd». 

Lars-Åke Kvarning 
Vinkelvägen 18, 183 30 Täby 

Ann-Marie Robertsson, Sheila Hicks, Agneta 
Åkerlund, Jan Risberg & Tony Häckens (red.), 
Landscapes and Life. Studies in Honour of Urve 
Miller. PACT 50, Rixensart 1995. 512 s. ISSN 
0257-8727. 

Festskriften till förra statsgeologen och profes
sorn Urve Millers 65:e födelsedag innehåller 
46 artiklar av sammanlagt 103 författare. Det 
stora flertalet av artiklarna har således mer än 
en författare. Dessa enkla siffror är kanske den 
värdigaste hyllningen av Urve Millers insats 
inom forskning och undervisning i akademiska 
gränsområden. 

Urve Miller har i decennier betonat, initie
rat och själv utövat personligt, institutionellt 
och internationellt samarbete av det slag som 
brukar kallas tvärvetenskap, då man brukar be
tona att det är ämnesförankrade specialister 
som möts. I otaliga tvärvetenskapliga kurser 
och konferenser har Urve Miller dragit i trå
darna, mera bakom kulisserna än i rampljuset. 
Detta belyses i festskriftens inledande avsnitt, 
som är de tryckta versionerna av två hyllnings
tal till Urve Miller. Det är bara en bibliografi 
över Urve Millers tryckta skrifter som saknas. 
Tanken är väl, att den är långt ifrån avslutad. 

Festskriften innehåller artiklar som belyser 
forskning i stora delar av Europa och därtill 
Nordamerika, Antarktis och diverse hav. Påfal
lande är inslaget av artiklar från Estland, Lett
land och Litauen, men det påfallande är inte 
förvånande. Urve Miller fick möjligheten - och 
grep den med bättre förutsättningar och mera 
energisk effektivitet än de flesta - att inordna 
baltisk forskning i det europeiska samarbetet, 
då historiens gång nyskapade premisserna. 

Innehållsförteckningen är emellertid inte 
geografiskt utan kronologiskt ordnad i fyra hu

vudavsnitt från förkvartär till modern tid, var
vid mera renodlade metodstudier är samman
slagna med den fjärde och sista delen om »Sub-
Fossil and Modern Material». 

Urve Miller personifierar arkeologisk tvär
vetenskap, senast inom Birka-projektet Först 
och främst är hon dock geolog. Det är kvartär
geologi, paleoekologi och oceanografi som 
präglar festskriften, förutom arkeologisk tvär
vetenskap. Mikrofossilstudier, sedimentologi, 
stratigrafi och dateringar inom pleistocen och 
holocen dominerar läsningen. Probleminrikt
ningarna handlar om kronologi, ekologisk dy
namik och ekosystemanalys. 

I de arkeologiskt intressanta artiklarna är 
det miljörekonstruktion och odlingshistoria 
som står i centrum. Festskriften visar emellertid 
också, hur det tvärvetenskapliga samarbetet 
mellan arkeologi och paleoekologi inte består 
bara av paleoekologisk hjälpvetenskap med syf
tet att placera de förhistoriska människorna i 
ett rekonstruerat landskap, där människornas 
naturomgivning och ekonomi diskuteras. 

Svårigheterna i mil jörekonstruerande ar
bete belyses av Eva Olssons och Jan Risbergs 
presentation av en ny suandförskjutningskurva 
för Södertörn. Skillnaderna i höjd för olika 
kurvor framställda under de senaste tio åren 
är för en och samma tidpunkt 10-15 m (s. 
225). De båda författarna diskuterar olika slags 
dataunderlag och metodproblem i konstruk
tionen av strandförskjuUiingskurvor men und
viker att diskutera blockhöjningar och holo-
cena miniförkastningar. Just för Söderman
lands del känns det emellanåt frestande att 
överge tanken på en regional likformig land
höjning. 

Ett exempel på en utpräglat deskriptiv fram
ställning är Irmeli Vourdas och Sheila Hicks 
spartanska överblick över finländska pollendi
agram med indicer på tidig kulturpåverkan i 
landskapet. Nyttiga nyrapporteringar av data 
är Barbro Lindahl Jensens, Per Lagerås' och 
Mats Regndis berättelse om en grop med svep
kärl, lin och opiumvallmo i Malmötrakten och 
Jonas Björcks, Torsten Håkanssons och Hans 
Antonssons berättelse om fältarbeten på ett 
jämtländskt ödesböl. 

Kulturekologiska resonemang kring var och 
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varför människorna befann sig på olika platser 
för att vid bestämda tidpunkter utnyttja olika 
resurser i landskapet förs i några av artiklarna. 
Exempel är Jan Lundquists diskussion av miljö 
och människor under Yngre Dryas och Milton 
Nuiiez och Kenneth Gustavssons diskussion av 
människor och vindvakar i den åländska skär
gården. 

Naturligtvis reser en bok med helt nyskrivna 
artiklar om Landscapes and Life frågan, om det 
finns en post-processuell ekologisk arkeologi. 
Mitt intryck är, att de institutionaliserade sam
arbetsmiljöerna mellan arkeologi och paleo
ekologi fungerar konservativt i detta avseende. 
De dominerande naturhistoriska tankemönst-
ren i det intellektuella klimatet har en tendens 
att se på människor som ekosystemskompo
nenter, som utnyttjar omgivningens resurser 
och som anpassar sig efter omgivningen. Detta 
kan leda till intressanta resonemang kring mil
jöförändring och miljöförstöring. Exempel är 
Bas van Geds , Bent V. Odgaards och Magda
lena Ralska-Jasiewiczowas diskussion av cyano-
bakterier och övergödning och Mariejosé Gail-
lands, H. John Birks, Sven Karlssons och Per 
Lagerås kvantitativa rekonstruktioner av mark
användning och jordmånsprocesser. Männi
skor som skapar varierad kultur i social sam
verkan syns emellertid sällan i den sortens tvär
vetenskapligt samarbete. 

Det är därför glädjande att notera glimtar 
av en postmodern humanekologi i festskriftens 
artiklar, eller glimtar av vägen mot studiet av 
kulturellt och socialt skapande människor i en 
ekologisk miljö. Agneta Åkerlund, Dag Ham
mar och Roger Wikell visar, hur människorna 
stod inför olika val vid utnyttjandet av den ti
diga mellansvenska skärgården. Barbro Lin
dahl Jensens, Per Lagerås och Mats Regndis 
berättelse om innehållet i gropen visar sig leda 
fram til tankar om ett rituellt landskap. Birgitta 
M. Johansson fäster uppärksamheten på män-
niskotransporterade ekofakter. Birgit Arrhe-
nius diskuterar olika slags deponer ing, ned
brytning och analys av avfallsackumulationer. 
Festskriftens avslutningsartikel av Lars-König 
Königsson, Juliana Atanassova och Göran Poss
nert lär och exemplifierar att pollendiagram 
bör ritas med en inbyggd tolkning på olika sätt 

för olika syften, inklusive olika slags kultur
landskapsstudier. 

Påpekas bör, att det i festskriften expone
rade samarbetet mellan arkeologi och paleo
ekologi har sin institutionella förankring i Urve 
Millers nätverk med Stockholms universitet 
och Riksantikvarieämbetet i centrum. Just ef
tersom det är nödvändigt att miljöinriktad ar
keologi bygger på institutionellt samarbete och 
personliga nätverk, finns det idag olika tradi
t ioner och skolbildningar i detta tvärveten
skapliga fält knutna till olika institutioner och 
dominerande personer. Den saken skulle vid 
tillfälle vara värd en egen artikel. Urve Millers 
festskrift speglar en del av fältet, en del i vilken 
gedigna datagenomarbetningar och källkritiskt 
genomtänkta miljörekonstruktioner för närva
rande synes vara på väg att upphöra att vara 
självändamål och ett försiktigt frågande efter 
essentiellt mänskliga människor har börjat sy-

Stig Welinder 

Evert Baudou, Gustaf Hallström - arkeolog i 
världskrigens epok. Stockholm 1997. 320 s. ISBN 
91-27-06671-1. 

Det är en smaksak om biografier över nordiska 
arkeologer är sällsynta eller inte. Rudolf Key
ser, Oscar Montelius, Sven Nilsson, Carl Axel 
Nordman, Haakon Shetelig, Christian Jiirgen
sen Thomsen, kanske har jag glömt någon, är 
de som mer eller mindre tillfälligt har fått var 
sin bok. Bara två eller tre av dessa uppfyller 
emellertid kraven på en klassisk biografi: en 
tjock monografi, som djupgående behandlar 
monografiobjektet både som människa och 
verksam aktör i sin samhälleliga kontext. Först 
nu har i Vitterhetsakademiens serie »Svenska 
lärda» utkommit en biografi över en av dess 
egna arkeologer. Gustaf Hallströms (1880-
1962) liv och gärning, familj och samtid och 
samhälleliga kontext har skildrats av Evert Bau
dou. 

Som ett skäl att välja Gustaf HallsUöm som 
biografiobjekt anför Evert Baudou att familjen 
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Hallström och Gustaf Hallström själv har efter
lämnat en osedvanlig mängd arkivalier. Det 
tycks faktiskt vara mera papper än vad familjen 
Hildebrand och Oscar Montelius tillsammans 
har fyllt ATA med. Läsaren får närmast ett in
tryck av att den obegränsade och mångsidiga 
mängden brev, dagböcker, manuskript, pro
memorior, anteckningslappar, tågbiljetter, ... 
har varit besvärande för Evert Baudou. Emel
lertid har han effektivt och instruktivt visat, hur 
forskningshistoria måste skrivas utifrån det sla
gets källmaterial. Forskningshistoria baserad 
bara på publicerade fackarbeten blir fattig och 
ger en ofullständig förståelse, också av de ar
keologiska idéernas historia. 

Evert Baudou har därtill naturligtvis rätt i att 
Gustaf Hallström var en fascinerande person, 
vars liv spände över och fångade intressanta 
drag i en tid av brytningar i det svenska, och 
kontinentala, samhället. Det är emellerid också 
ofrånkomligt, att Evert Baudou har fastnat för 
Gustaf Hallström såsom den som var först med 
att försöka skriva en samlad framställning av 
Norrlands förhistoria. Bokens sista mening är 
avslöjande: »När det femte universitetet med 
allmän arkeologi tillkom i Norrland 1975 fick 
också den arkeologi som Gustaf Hallström fö
reträdde en etablerad ställning.» Mycket di
skret har Evert Baudou rest också en bautasten 
efter sig själv och sitt eget verk. 

Gustaf Hallströms, och hans bröders, sam
mansatta liv och den rikliga tillgången till käll
material har gjort det omöjligt för Evert Bau
dou att skriva annat än en selektiv biografi. 
Valet har medvetet och överlagt, med hänvis
ningar till bland andra Pierre Bourdieu, fallit 
på två teman: den arkeologiska tolkningen och 
den tolkande arkeologens position i sin egen 
politiska och ideologiska samtid. Detta fram
står som en ironi i belysning av, att Gustaf Hall
ströms berömmelse idag i hög grad vilar på 
Christopher Tilleys användning av just Gustaf 
Hallström som exempel på en arkeolog, som i 
ett överdrivet distanserande objektivitetsnit för
sökte ställa sig utanför sig själv och sin samtid i 
sitt undvikande av att presentera tolkningar. 
Evert Baudous biografi gör Gustaf Hallsuöm 
till en långt rikare person än så, och i förbi
gående ursäktar han överseende Christopher 

Tilleys inhopp som orsakat av lättbegriplig 
okunnighet. 

Gustaf Hallström gjorde tolkningar, men 
lika ofta lät han bli när han ansåg källmateria
let vara otillräckligt litet eller alltför geografiskt 
begränsat eller inte motsvara de krav på varia
tion och mångsidighet, som han ställde på un
derlaget för acceptabla tolkningar utifrån sin 
etnografiska erfarenhet av mänsklig komplex
itet. Ar detta ytterligare ett skäl till Evert Bau
dous intresse för Gustaf Hallström? I hans ana
lys av Gustaf Hallströms tolkningstänkande går 
det att känna igen hans egen försiktighet och 
noggrannhet. Både Gustaf Hallström och Evert 
Baudou har ofta sagt: »Detta går inte att veta», 
hellre än att göra en tentativ, diskuterande tolk
ning. 

Evert Baudous försiktighet syns också i b i o 
grafins överlagda uttrycksmedel och verserade 
språk. Evert Baudou skriver inte rakt på sak att 
Gunnar Hallström var en svärmare, Thord 
Hallström en legoknekt och kvinnokarl, och 
Gustaf Hallström en misslyckad ämbetsman. 
Den som läser illvilligt mellan raderna i texten 
kan få det intrycket av brödratrion. Evert Bau
dou hemfaller inte heller åt panegyrik, han är 
över huvud taget sparsam med värdeomdö
men; faderns usla avgångsbetyg som lärare och 
Gustaf HallsUöms näst intill avsked från Riks
antikvarieämbetet på grått papper slätas raskt 
över och får egentligen inga fullgoda förkla
ringar. 

Monografin presenterar Gustaf Hallström 
som en ovanlig, en unik, arkeolog i genera t io 
nen efter den montdianska epoken i svensk ar
keologi. Det var han väl, men man kunde lika 
gärna säga att Gustaf Hallström kom på fel 
plats i livet. Som svensk arkeolog var han ovan
lig, men inte som forskartyp och personlighet. 
Antagligen hade han känt sig mera hemma till
sammans med A. W. Brogger, Johs. Bo och 
Björn Hougen än med de av Sigurd Curman 
disciplinerade kollegerna på Statens historiska 
museum, och i lysakerkretsen kring Fritjof 
Nansen hade han möjligen kunnat finna i d e o 
logiska meningsfränder. Nu arbetade han som 
ung och nyexaminerad tidvis på diverse e t n o 
grafiska och etnologiska museer. Han miss
lyckades dock att få en fast, ansvarsfull tjänst 
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inom etografin och fann sålunda sitt levebröd 
inom det expanderande Riksantikvarieämbe
tet med Statens historiska museum. Han pas
sade bättre in i traditionen från Adolf Erik 
Nordenskjöld och Sven Hedin till Sten Berg
man än i svensk arkeologi. På så sätt är han en 
parallell till Hjalmar Stolpe, som i egna ögon 
förödde tid och hälsa på Birka och Vendels kyr
kogård i stället för att syssla med etnografi. 
Båda var emellertid också genuint arkeologi-
intresserade. 

Gustaf Hallström dog samma år som New 
Archaeology sköt av sitt officiella startskott med 
artikeln »Archaeology as Anthropology». Trots 
att dä rmed etnografin i sin socialantropolo
giska skepnad explicit inordnades i arkeologins 
teoribygge, hade nog Gustaf Hallsuöm ställt sig 
skeptisk, liksom Guttorm Gjessing gjorde. 

Boken om Gustaf Hallström är också en 
länge saknad skiss till en arkeologisk idéhistoria 
för tiden 1910-1960. Uppbyggnaden av den 
moderna arkeologin i Sverige under 1800-talet 
är relativt väl känd, idédebatten efter 1960 li
kaså. Tiden däremellan har emellertid aldrig 
granskats och diskuterats ingående utöver 
dödsrunornas och »Stånd der Forschung»-ka-
pitlens i doktorsavhandlingarna nivå. Evert 
Baudou skisserar några lovande huvudlinjer att 
följa för en framtida arkeologisk forskningshis
toria. Speciellt pekar han på 1910- och 1920-ta-
lens nyorientering. Han använder begrepps
paren positivistisk-historisk-idealistisk och 
nomotetisk-ideografisk för att belysa föränd
ringarna. Man kunde också pröva termer som 
evolutionistisk och funktionalistisk i samman
hanget. 

Intressant är Evert Baudous diskussion av 
den arkeologiska Uppsalaskolan. Denna är ett 
mytiskt begepp i svensk arkeologi, som aldrig 
har avgränsats och granskats. Evert Baudou lå
ter begreppet stå för Sune Lindquist och en del 
av hans elever under mellankrigstiden och de
ras studier i uppkomsten av en tidig svensk stat, 
som till dels fick inte bara en patriotisk inrikt
ning utan också tenderade att innehålla n a t i o 
nalistiska och protorasistiska drag. Alternativt 
kan Uppsalaskolan, i den mån en sådan finns, 
uppfattas som en kunskapsteoretisk linje inom 
svensk arkeologi från Oscar Almgrens och 

Knut Stjernas seminarier på tidigt 1900-tal till 
åtminstone Bertil Almgrens och kanske också 
Bo Gräslunds tid på den uppsallensiska läro
stolen. Saken är värd en framtida djupstudie. 

På sin tid visade Kristian Kristiansens artikel 
»A social history of Danish archaeology» hur 
arkeologins historia kunde förstås som ett spel 
av abstrakta samhällskrafter. Den blev epokgö
rande. Frågan är, om inte Evert Baudous m o 
nografi också kommer att bli det. Evert Bau
dou visar, hur de abstrakta samhällskrafterna 
egentligen bara finns som agerande mänsk
liga individer. I det perspektivet visar sig de 
långa ekonomisk-politiska och ideologiska lin
j e rna i historien upplösas i ett virrvarr av varia
tion, nyanser och motsägelser. Forsknings- och 
idéhistorien blir mera svårgripbar. Den blir 
också mera av skapande konstruktion. Evert 
Baudou har skrivit en post-processudl forsk
ningshistoria: en individcentrerad berättelse 
om hur Evert Baudou har uppfattat ett tids
skede och dess idéinnehåll. 

I all enkelhet och avslutningsvis: Hallsuöm-
biografin hade varit lättare att läsa om den 
hade innehållit en liten tabellartad översikt 
över kronologin i Gustaf Hallströms liv. I ett 
mänskligt liv följer händelser efter varandra i 
en suöm. De föregående är invävda i de pågå
ende, medan det är mera tveksamt om de kom
mande är det. 

Stig Welinder 
Institutionen för humaniora, Mitthögskolan 

831 25 Östersund 

Ralf Wiechmann, Edelmetalldepots der Wikinger
zeit in Schleswig-Holstein. Vom »Ringbrecher» zur 
Munzwirtschaft. 745 s. Offa-Bucher, Band 77. 
1996. Neumunster. ISBN 3 529 01177 0. 

Ralf Wiechmanns doktorsavhandling behand
lar de vikingatida ädelmetalldepåerna i Schles
wig-Holstein. Materialet består av 49 fynd, 35 
sammansatta depåer och 14 ensamfynd. Inklu
sive katalog, planscher och listor över före
målsformer omfattar boken 745 sidor. Man kan 
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lugnt påstå att de 49 fynden fått en utförlig pre
sentation. 

I inledningen slår författaren fast att han i 
första hand kommer att studera fyndkomplex
ens struktur och de impulser och kontakter 
som dessa avspeglar. Därmed står frågan om 
depåfyndens roll i det vikingatida samhället i 
Schleswig-Holstein i förgrunden. Inledningen 
omfattar vidare definition av begreppet depå
fynd: avsiktliga nedläggningar som inte har 
med begravning att göra. Definitionen har 
uppställts av Stjernquist (Präliminarien zu ei
ner Untersuchung von Opferfunden. Begriffs-
best immungen und Theoriebi ldung. Medde
landen från LUHM 1962/63). För att placera fyn
den i sitt sammanhang beskriver författaren 
sedan geomorfologiska landskapstyper inom 
undersökningsområdet samt visar på hur om
rådet inte bara uppvisar olika landskapsformer 
utan även kan indelas i Ue regioner, som mot
svarar olika befolkningsgrupper, i nor r daner, 
i öster slaver och på västkusten friser. Författa
ren hävdar att detta också är en viktig aspekt av 
undersökningen, hur långt påverkar de olika 
maktsfärerna depåernas sammansättning och 
utbredning. 

Efter ett avsnitt med forskningshistorik, väl
känd för den som länge arbetat med vikinga
tida depåfynd, följer en presentation av m e t o 
diken i avhandlingen. För att belysa huvudfrå
geställningen om depåernas roll i det dåtida 
samhället använder Wiechmann en frågekata
log, hämtad från Hårdh 1976 (Wikingerzeitliche 
Depotfunde aus Siidschweden. Prohkme und Analy
sen, Lund) , som utgångspunkt: 1. Hur använ
des ädelmetallen? 2. Vem tillhörde ädelmetal-
len och vem använde den? 3. Vilka influenser 
och vilka kontakter speglar fynden? 4. Vilka or
saker till deponeringen kan skönjas? Förutsätt
ningarna för att behandla frågorna utreds. Re
sultat och analyser kommmer att sättas i rela
tion till undersökningar från andra områden, 
framför allt Polen, Danmark och Sverige. De 
föremålsformer som anförs som jämförelser till 
materialet från Schleswig-Holstein stammar 
från hela Norden, England, Skottland och Ir
land. Som särskilt förtjänstfullt måste framhål
las att författaren behandlar såväl smycken och 
bitsilver som mynt. 

Det källkritiska avsnittet diskuterar natur
ligtvis huruvida materialet är representativt och 
om vi kan vänta material i framtiden som kan 
förändra fyndbilden. Wiechmann ställer upp 
ett diagram som visar på avtagande fyndfre
kvens, som alltså skall visa att de flesta depåer 
nu är kända. Detta hade säkert varit giltigt för 
bara ett fåtal år sedan. Senare års utveckling av 
detektorsökning i Danmark har emellertid vi
sat hur fyndbilden snabbt och radikalt kan för
ändras. På ett annat plan har den som arbetar 
med Schleswig-Holsteins depåfynd en gynnsam 
situation. Smyckematerial och bitsilver är nära 
nog totalt bevarat och trots att av ca 16 000 
kända mynt bara 3 300 är kvar finns en hel del 
dokumentation som kompenserar förlusterna. 

I kapitlet »Fyndöversikt» kommenteras fynd-
mängderna, av de 49 fynden är 71,4 procent 
sammansatta depåer och 28,6 procent ensam
fynd. Wiechmann påpekar att Schleswig-Hol
stein härigenom skiljer sig påtagligt från Syd
sverige där förhållandet är ungefär 1:1. Frågan 
är väl om inte dessa skillnader borde ha lett till 
en fördjupad källkritisk diskussion. 

De olika föremålstyper som ingår i fynden 
presenteras ingående tillsammans med ett om
fattande jämförelsematerial. För varje form de
finierar Wiechmann de enskilda typerna, anger 
utbredningen av varje enskild typ, alltså i dess 
totala utbredningsområde, och fastställer slut
ligen varje typs livstid. Tolv olika föremålstyper, 
u u e d d a på detta ingående sätt, visar att förfat
taren skaffat sig en omfattande kunskap om 
materialet genom litteratur men också genom 
talrika museibesök. De olika typernas utbred
ning presenteras i en rad tydliga kartor. Inues-
sant är att fragmenteringsgraden preciserats i 
Ue olika klasser, förutom hela exemplar. Utlagt 
på kartor ger detta möjlighet att analysera om 
hela och fragmenterade exemplar har likartad 
u tbredning samt att undersöka kronologiska 
variationer. Så visar t.ex. karta 50 tydligt på va
riationer i en viss halsringstyps utbredning, i 
kompletta exemplar och fragment. Utifrån 
dessa kartor är det möjligt att diskutera såväl 
enskilda föremålstypers ursprungsområden 
som regionala variationer i fragmentering av 
silver. 

Så går Wiechmann igenom den ena före-
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målsgruppen efter den andra. Vi får detalje
rade upplysningar, som i huvudsak ligger i linje 
med tidigare forskning eller ger ännu mer de
taljerad kunskap. Ibland kan man fråga sig vad 
avsikten med all information är. Tackor t.ex. 
presenteras med längd, bredd och formen på 
tvärsnittet. Abb. 11 ger: A - bredd/längd-index 
och B - höjd/längd-index. Frågan är vad dessa 
upplysningar har för mening. De utnyttjas i 
varje fall inte i någon vidare analys. Något för
vånande är att tackornas vikter inte redovisas. 
De borde väl ha minst lika stor relevans som 
tvärsnitt m.m. 

Sammanfattningsvis visar smycke- och bitsil-
vermaterialet på nära kontakter med det gam
maldanska området , med Mälarområdet och 
Gotland liksom med slaviskt kul turområde. 
Mer långväga importer, från England, Skott
land, Finland och Ryssland, förekommer men 
är sällsynta. Här finns också kronologiska vari
ationer, så att de tidigaste fynden, från 800- och 
tidigt 900-tal innehåller östliga föremål medan 
fynden från mitten av 900-talet till slutet av 
1000-talet snarare innehåller lokala former, 
som cirkulerade inom begränsade områden. I 
de yngsta fynden, från ca 1000, märks ett tydli
gare västeuropeiskt inslag. 

En stor d d av avhandlingen upptas av mynt
materialet. De myntslag som ingår i depåerna 
presenteras med ursprungsområden, islamska 
riket, karolingiska riket, tyska riket, England 
osv. Med rikliga referenser karakteriseras ur
sprungsområdena och deras myntexport in
klusive transportvägar. Grupper ingen av de 
olika myntsorterna anger variationer i tillför
se 1 vägarna till Schleswig-Holstein och därmed 
också förändringar i handelsförbindelserna 
med Mellaneuropa, Främre Orienten och 
Skandinavien. Tabell 7 visar detta sammanfat
tande och överskådligt. 

Sexton fynd beskrivs detaljerat. Det är 
större, sammansatta fynd med myntat och 
omyntat material. Avsikten är inte bara att ge 
en mikrokronologi över enskilda fynd utan 
främst att genom exempel klarlägga de impul
ser och kontakter Schleswig-Holstein haft och 
som uttrycks genom fynden. De 16 fynden pre
senteras i kronologisk ordning och visar tydligt 
på variationer i sammansättningen från Pö-

schendorfs karolingiskt präglade fynd från 790-
talet, via Ranuum I, tpq 873, som är klart östligt 
präglat med arabiska mynt och smyckematerial 
som framför allt pekar mot Gotland. Fyndet 
från Wizwort, nedlagt strax före mitten av 900-
talet, visar, vid sidan av de i tidigare fynd så tyd
liga östliga kontakterna, även västskandinaviska 
och skotska e l emen t I fyndet från List, nedlagt 
omkring år 1000, visas omsvängningen i kon
taktmönstret tydligt. 84% av mynten består nu 
av engelska präglingar tillsammans med tyska, 
bysantinska, böhmiska, skandinaviska och ara
biska präglingar. Smycken och bitsilver dateras 
till 900-talet och anger också en bredd i kon
takterna, med anglosaxiskt, västslaviskt, gam-
maldanskt och östsvenskt material. Det yngsta 
myntfyndet från Schleswig-Holstein är Water-
neversdorf II som är ett rent myntfynd. Det bör 
vara nedlagt i början av 1100-talet och består 
av 127 tyska mynt tillsammans med ett danskt, 
Niels 1103-1134. Den bild som vi får av depå
fynden från Schleswig-Holstein överensstäm
mer i stora drag med andra delar av Nordeu
ropa. Regionala variationer är emellertid 
mycket upplysande. Wiechmanns minutiösa ge
nomgång visar att detta är ett fruktbart sätt att 
arbeta. Riktigt intressant blir det emellertid 
först när kringliggande områden kan jämföras 
på likartat sätt. 

Som sammanfattning av den detaljerade ge
nomgången av fynden presenterar Wiechmann 
en rad satser, som uttrycker hans tolkning av 
de kronologiska variationerna i fyndens struk
tur. Han kallar sina satser »Leitsätze». De grun
dar sig på iakttagelser som väl överensstämmer 
med vad som iakttagits i andra områden. Här 
hade det emellertid varit önskvärt med mer av 
en diskussion, istället för att slå fast en rad sat
ser. Så hävdar han t.ex. att ackumuleringen av 
silvret står i direkt relation till myntinförseln. 
Detta är naturligtvis till en del riktigt, men han 
bortser från den lokala ekonomins påverkan 
på deponeringen. Om silvret inte haft någon 
cenual funktion, ekonomiskt eller socialt, finns 
stora möjligheter att mycket silver deponerats 
och blivit kvar i jorden. På samma sätt beskriver 
han probering och fragmentering av mynten 
utan att vidare diskutera var denna företagits. 
Har mynten kommit till Schleswig-Holstein i 
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fragmenterat skick eller har de utsatts för se
kundär behandling där? Detta är väsentligt om 
man vill diskutera depåerna ur ett lokalt per
spektiv. 

Avhandlingens avslutande textdel behand
lar depåfynden som ekonomiska och sociala fe
nomen . Här finns också intressanta upplys
ningar i rikligt mått, t.ex. en genomgång av 
olika beteckningar för pengar, som förekom
mer i skriftliga källor. Här bygger författaren i 
hög grad på Sigrid Engders avhandling från 
1991. {Altnordische GeMwörter. Eine philologische 
Untersuchung altnordischer Geld- und Miinzbe-
zeichnungen und deren Verwendung in der Dich
tung. Frankfurt a. M.) 

Förhållandet mellan myntat och omyntat sil
ver redovisas kronologiskt för Sydsverige, Got
land och Schlewig-Holstdn i Tab. 17. Siffrorna 
för Sydsverige och Gotland är hämtade från 
Hårdh 1976 (se ovan) och Lundström 1973. 
{Bitsilver och betalningsringar. Studier i svenska de
påfynd från vikingatiden påträffade mellan 1900 
och 1970, Stockholm.) En sådan sammanställ
ning öppnar intressanta perspektiv, den visar 
på likheter och olikheter mellan områden. 
Wiechmann lyfter också klart fram vad som 
skiljer Schleswig-Holsteins fynd från de övriga 
områdenas. Framställningen är snarare beskri
vande än analyserande. Här hade det varit 
intressant med en diskussion kring den lokala 
ekonomin inom undersökningsområdet och 
i vilken grad denna påverkat fyndens utse
ende. 

Fragmenteringen av fynden behandlas i ett 
längre avsnitt. Några centrala fynd presenteras 
här med utförliga diagram, som visar viktgrup
peringen hos såväl myntat som omyntat silver. 
Återigen får vi här på ett mycket klart och över
skådligt sätt materialet framlagt. Avsnittet myn
nar ut i att Wiechmann slår fast att fragmente
ringen står i direkt relation till införseln av 
mynt. Detta är en komplex fråga som inte kan 
belysas utan jämförelser mellan olika regioner 
i ett större geografiskt perspektiv. (Se B. Hårdh, 
Silver in the Viking Age. A Regional-Economic Study, 
Lund 1996.) 

Schleswig-Holstein är ett utomordentligt in
tressant område beträffande silverdepåer. Här 
möts nordiska, slaviska och sachsiska traditio

ner. Med de karolingiska respektive tyska riks-
bildningarna som närmaste grannar blir om
rådet också en skärningspunkt för olika eko
nomiska och politiska system. Centralt i un
dersökningsområdet befinner sig också 
Hedeby med tidig egen myntning, uppenbarli
gen ett slags enklav i en omgivning med helt 
andra förutsättningar. Fyndens utbredning och 
karaktär med hänsyn till Schleswig-Holsteins 
olika regioner diskuteras och resultaten pre
senteras i Abb. 118 - ett diagram som visar att 
fynden från området under karolingisk-tysk d o 
minans generellt är äldre än fynd från andra 
delar av Schleswig-Holstein. Fynd från det 
gammaldanska området visar en j ämn fördel
ning över den mellersta delen av det k r o n o l o 
giska spektret medan fynden från det slaviska 
området visar en klart sen profil. Detsamma vi
sas också tydligt av en serie på tre kartor. I pe
rioden 790-980 är området Hedeby-Holling-
stedt klart markerat med ett stort antal fynd. I 
den följade perioden är samma område helt 
fyndtomt. Också sammansättningen av fynden 
skiljer sig mellan de tre områdena. Här känns 
det faktiskt litet snopet att författaren lämnar 
oss med dessa upplysningar utan vidare kom
mentarer. 

Depåfynden kring Hedeby diskuteras i ett 
avsnitt, »Haithabu - ein lokaler numismati-
scher Raum». Den speciella sammansättningen 
av myntfynden kring Hedeby uppmärksamma
des av Jankuhn redan 1952 (Ein Miinzfund der 
Wikingerzeit aus Steinfeld, Kr. Schleswig. Offa 
11). Det handlar om en rad rena myntfynd som 
nästan uteslutande består av mynt präglade i 
Hedeby. Mynten är till yttermera visso ofrag-
menterade och är inte perforerade eller för
sedda med öglor. Fynden visar alltså alla tecken 
på att vara samlingar av just mynt. Wiechmann 
ansluter sig här till Ilisch (Der Miinzfund von 
Steinfeld, Hikuin 11, 1985), som menar att 
dessa myntfynd måste sättas i samband med 
Hedebys närmarknad och dess funktion som 
omlastningsplats. 

Ingen del av det stora silverfyndsområdet i 
norra Europa har fått en så grundlig presenta
tion. Wiechmann meddelar en överväldigande 
mängd information. Materialet är minutiöst 
noggrant redovisat. Särskilt förtjänstfullt är att 
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han behandlar såväl mynt som smycken, bitsil
ver och annat omyntat material. Det gör denna 
avhandling unik. 

Resultaten korresponderar väl med iaktta
gelser från andra områden. Wiechmann följer 
nära tidigare analyser. Man kunde ha önskat 
mer av kritisk granskning och framför allt att 
han mer grundligt diskuterat de egna resulta
ten och övervägt alternativa tolkningar. I sitt 
nuvarande skick ger avhandlingen ett något ka
tegoriskt intryck. 

Dessa invändningar är emellertid margi
nella. Ralf Wiechmanns avhandling med sin 
väldiga informationsmängd kommer att bli en 
ytterst värdefull källa för framtida forskning. 

Birgitta Hårdh 
Institutionen för arkeologi 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Gisela Graichen och Michael Siebler, Schlie
manns Erben. Entschliisseln Archäologen unsere 7M-
kunftl 336 sid., 258 fig. Verlag Philipp von Za-
bern . 1996. Mainz. ISBN 3- 8053-1818-9. Pris 
DM 49,80. 

Den rike köpmannen och självlärde arkeolo
gen Heinrich Schliemann (1822-1890) nådde 
stor ryktbarhet genom sina utgrävningar i 
framför allt Tröja, Mykene och Tiryns. Trots 
den uppenbarl igen berättigade kritiken mot 
honom har han under många år varit inspire
rande och så förblivit även för dagens a rkeo lo 
ger. Schliemann har lämnat ett arv efter sig 
som kan uttryckas som en utmaning till fort
satta bedrifter på okända marker. Om några av 
dessa arvtagare kan vi läsa i Graichens och 
Sieblers bok. 

De tolv artiklar som ingår i denna tunga 
skrift har alla på något sätt anknytning till 
Schliemann. Det är pionjärforskning i samma 
anda men självfallet i modern tappning. Även 
om det mesta utrymmet ges åt Centralamerika 
och mayakulturen rör man sig inom ett stort 
område från den klassiska antika världen ut 
över stäpp och djungel, där man menat sig 
kunna göra insatser av betydelse inte bara för 

att öka kunskapen om gamla kulturer utan 
även för att ge oss möjlighet att lära för framti
den av de misstag som har begåtts i svunna 
tider. 

I inledningen skriver Helmut Kyr idds att 
Schliemanns betydelse för arkeologisk forsk
ning visserligen varit begränsad men att han 
för den breda allmänheten i Tyskland är väl
känd genom sina omtalade utgrävningar, de 
många fina fynden, anknytningen till Tröja och 
trojanska kriget. Just på grund av Schliemanns 
starka förankring i tyskt medvetande har utgi
varna ansett det angeläget att sammanställa ett 
antal artiklar som förmedlar sentida upptäck
ter inom samma kategori. 

En av utgivarna, Gisela Graichen, bidrar 
med två artiklar. Hon är inte arkeolog utan har 
studerat andra ämnen och varit verksam som 
journalist. Hon har talang att skriva med inle
velse och att sammanfatta vetenskapliga reso
nemang på ett lättfattligt sätt. När hon redogör 
för företeelser som sedan länge är välbekanta 
för oss märker man ibland att hon inte är fack
man, men som regel tar hon fram väsentlighe
ter. Man får också ha i minnet att detta väl inte 
i första hand är en bok för arkeologer utan för 
intresserade lekmän. 

Graichen ger oss glimtar ur Schliemanns 
verksamma liv och då bl.a. om hans friläggning 
av schaktgravarna i Mykene. Förvisso har han 
inspirerat många arkeologer till att i främ
mande , avlägsna länder undersöka minnes
märken som inte bara ger guld eller kostbara 
smycken utan även kan ge svar på frågor om 
äldre kulturers släktskap över kontinenter. 
Förf. påpekar att arkeologer nu är mera inrik
tade på att studera spåren av människor i deras 
dagliga liv än att forska i palats och tempel, py
ramider och borgar. Naturligt nog ställer man 
mer differentierade frågor än förr, och man an
ser sig kunna använda sin nyförvärvade kun
skap för slutsatser om den egna miljön i forntid 
och nutid. 

Mayakulturens palats, det grekiska Tiryns 
och andra storslagna anläggningar är att se 
som hänsynslösa maktdemonstrationer precis 
som besläktade imponerande byggnadsverk, 
stora plantager m.m. under senare tid. Forn
tida kalhyggen och andra röjningar och utvin-
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ning i stor skala av ändliga resurser ledde till 
erosion och förstörda jordar. Nutida a rkeo lo 
ger som arbetar i Centralamerika, Thailand 
och Ukraina har också ett budskap till politi
kerna: Förstör inte mark och jord och rädda 
på så sätt även fornminnena! .Arkeologer käm
par alltså för en bättre miljö i nutid och fram
tid genom att påvisa skador av stor räckvidd i 
äldre skeden. 

Graichen uppehåller sig vid undersökningar 
som varit initierade och till en del ledda från 
Tyskland, även om arbetet alltid skett i nära 
kontakt med lokala myndigheter och forskare 
i resp. länder. I sin andra artikel omtalar hon 
resultaten av ansträngningar från tysk sida i 
Mexiko och Guatemala för att öka kunskapen 
om företrädesvis den klassiska mayakulturen 
och finna trovärdiga förklaringar till dess un
dergång för mer än tusen år sedan. 

Särskilt Hanns Prem har gjort stora insatser. 
Han har bl.a. med nya metoder karterat forn
lämningar t i l lhörande mayakulturen. Posi
tionsbestämningar via satellit är oumbärliga 
hjälpmedel i den svårframkomliga djungeln. 
Ruinstaden Xkipché i Mexiko ägnas stor upp
märksamhet. Den hade fotograferats på ett fö
redömligt sätt av Teobert Maler redan i slutet 
av 1800-talet, men hans många avbildningar 
härifrån och från andra platser blev aldrig pub
licerade. Palatsen doldes med tiden allt mer i 
frodig växtlighet. Nu återfann man platsen och 
kunde undersöka och dokumentera på mo
dern t sätt i samarbete med de mexikanska 
fornminnesmyndigheterna. Man publicerar på 
spanska, och fynden stannar inom området till 
skillnad från äldre tiders sätt att »inkräkta» i 
andra länder och föra hem materialet till sitt 
eget land. 

I Xkipché fann man att det ursprungliga pa
latset, som innehades av en regional furste, ur
sprungligen har varit ett förnämligt byggnads
verk i två våningar med 40 rum. Här bodde 
fursten med sin familj och här skötte han sina 
olika uppgifter, i vilka även ingick dagliga reli
giösa ceremonier. Men in på 900-talet vände 
framgången. Fursten försvann och palatset in
togs av en g rupp ur ett enklare befolknings
skikt. Det gjordes stora förändringar genom att 
man murade igen vissa korridorer och delade 

upp rummen i mindre sådana för att få plats 
med fler människor i en ständigt ökande be
folkning. Mycket av inredning och utsmyck
ning förstördes. Vid undersökningen fann man 
dyrbara offergåvor från den tid när palatset 
övergavs. Uppenbarl igen hade det röjts för 
mycket skog och dessutom inträdde en långva
rig torrperiod, vilket man menar fick ödes
digra följder. 

Den andra av de två utgivarna, Michael 
Siebler, skriver om tillkomsten av en vetenskap, 
präglad av nyfikenhet! Han inleder med att på
minna om J.J. Winckelmanns (1717-1768) roll 
som den klassiska arkeologins fader. Schlie
mann verkade ungefär hundra år senare och 
blev en värdig efterföljare genom sina under
sökningar. Han lät sin övertygelse om det ho
meriska Tröja styra tolkningen av fyndens ål
der och karaktär. Detta gällde även för vissa an
dra fyndgrupper, som fått behålla Schliemanns 
benämningar trots att man numera vet att de 
tillhör andra perioder. Att han hade fel i sina 
slutsatser om Tröja ledde som bekant inte till 
att han förlorade sin plats i arkeologins h i s to 
ria. Hans stora förtjänst är grävningsmetoden 
med stratigrafiska angivelser och slutsatser 
därav. Han var även tidigt ute med att använda 
foto som dokumentationsmetod. Siebler fram
håller också att han genom sina otaliga resor 
och kontakter var ett verkligt PR-geni. 

Men det har tyvärr visat sig att Schliemann 
inte alltid höll sig till sanningen vid redovis
ningen av sina resultat. Han förteg ibland vad 
andra gjort innan han själv började, och man 
ser en blandning av noggranna iakttagelser, 
fakta och fantasi. Han kunde också beläggas 
med lögn när han skriver att hans fru i j un i 
1873 hjälpte honom att ta upp Priamos' skatt, 
medan hon bevisligen befann sig i Aten vid 
denna tid. Skatten smugglades sedan ut ur lan
det. I gengäld skänkte han en stor summa 
pengar till museet i Konstantinopel j ämte en 
del fynd från Tröja. Priamos' skatt kom sedan 
till Berlin. 

Wolfgang W. Wurster inleder sitt bidrag med 
att skildra arbetsgruppens båtfärd ut till den 
450x400 m stora ön Topoxté i sjön Yaxhä i 
Guatemala. Det är så långt man kan komma 
från förhållandena vid en nordisk utgrävning. 
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I vattnet finns det krokodiler, och ön är en 
nästan ogenomtränglig regnskogsdjungel. 

Man tar sig fram till en röjd plats för en gam
mal mayastad med rester av tempel bevarade. 
Här finns en centralt placerad pyramid, hög 
som ett sexvåningshus, samt ett par andra bygg
nader tillkomna för ca 800 år sedan, d.v.s. un
der den efterklassiska mayakulturens tid. Ge
nom noggranna och omfattande röjningsarbe
ten har man frilagt ett religiöst centrum. En 
högtstående mayakultur levde på denna ö kvar 
in i 1400-talet Eftersom byggnaderna doku
menterats ett par gånger tidigare har man haft 
god hjälp med identifieringen av anläggnings
rester. Undersökningen var också en rädd
ningsaktion, angelägen på grund av att bygg
naderna var så angripna att. de vid nästa regn 
kunde ha förvandlats till en stenhög. Syftet var 
alltså att rädda och samtidigt få kunskap om 
mayakulturen på denna plats. Det var ett sam
arbete mellan Tyska Arkeologiska Institutet 
och Guatemalas olika forskningsinstitut. Man 
skulle också inventera hela ön samt företa vissa 
utgrävningar. 

Att arbeta med stratigrafi på det sätt vi är 
vana vid var omöjligt på denna plats på grund 
av naturförhållanden som intensivt regn och 
tätt med rötter som rört om i marken. Men på 
vissa ställen där man har kunnat gräva djupgå
ende schakt får man en säker lagerföljd med 
kalkbruksskikt, som låser inne lämningar från 
skilda perioden Man har härigenom kommit 
fram till att de äldsta fynden är från 300-talet 
f.Kr. och de yngsta från 1400-talet Man fann 
även ett antal gravar med skelett samt offerfynd 
med välbevarad keramik. I underjordiska grot
tor påträffades högklassisk keramik från ca 200 
e.Kr. samt människoskelett som legat oåtkom
liga för skattsökare. 

Mikael Grube, en i den grupp som ägnat sig 
åt att uttyda mayaskriften, berättar i ett kortfat
tat inlägg om sin resa till Guatemala för att stu
dera hieroglyfer på stenar i ruinstaden Yaxhå. 
Man har haft biskop Diego de Landas tolkning 
från slutet av 1500-talet att bygga på och nu 
lyckats komma vidare för en mera genomgri
pande dechriffrering. 

Nikolai Zick för oss till Sri Länka, ett annat 
mål för arkeologernas upptäckariver just för att 

här fanns möjligheter till pionjärinsatser i 
Schliemanns anda. Hans-Joachim Weisshaar 
har företagit utgrävningar i den södra delen, 
där det enligt gamla källor skall ha existerat ett 
kungarike - Ruhuna - med huvudstaden Ma
tlagarna (nu Tissamaharama). Är 1993 fann 
man rester av brännugnar, där upp till 18 sme
der kunnat arbeta samtidigt unde r andra år
hundradet e.Kr. 

Sri Länka har spelat en viktig roll som länk i 
f jär rhanddn från Medelhavet till Kina. Ro
merska köpmän kunde exempelvis på Sri 
Länka förvärva siden och kryddor från Orien
ten samt elfenben och ädelstenar. Även I n d o 
nesien inkluderades i dessa handelsrouter. 

Zicks artikel ägnas dels åt handeln, där Sri 
Länka spelat en viktig roll, dels åt Weisshaars 
undersökningar i Tissamaharama, där man för
utom smidesplatserna fann en mängd föremål. 
Särskilt omtalas att man redan i fält tog hand 
om keramiken på ett mycket sakkunnigt sätt. 
En fint stenlagd gata, tydande på viss status, vi
sade sig märkligt nog passera genom hant-
verkskvarten 

Även Helmut Roth kommer i sin artikel in 
på Sri Länkas viktiga roll för handelsvarornas 
spridning. Han inleder med 500-talet e.Kr. och 
kung Kumara och staden Mantai med dess na
turliga hamn men berör sedan såväl äldre som 
yngre perioders handelsplatser, hamnar och 
sjöfart. På ett vackert foto känner man igen 
Buddhastatyetten från H d g ö , som omtalas som 
en betydelsefull ort för bl.a. smyckeframställ
ning. 

Hansjurgen Muller-Beck berättar om mani
folket i Thailand, människor som lever i små 
grupper i djungeln. Födan är i huvudsak vege
tarisk och består av vad man får ut av naturen 
med ett visst tillskott av jaktdjur. De bor i tält 
(eller grottor) och de har sina urgamla redskap 
som fungerar perfekt. Många tvekar att ta till 
sig den moderna civilisationens bekvämlighe
ten Förf. informerar också om en undersök
ning som leds från Bangkok och Tubingen och 
som redovisar bosättningar tillhörande skogs
jägare och neolitiska risbönder. 

Ett tysk-bulgariskt samarbete omtalas av 
Gudrun Ziegler i hennes artikel om kastellet 
latrus vid Donau i nuvarande Bulgarien. .Arbe-
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tena har pågått i olika e tapper med början 
1958 resp. 1992 och är ännu inte avslutade. lat
rus var ett senromerskt militärläger, sannolikt 
grundat ca 320 av kejsar Konstantin. Kastellet 
har utsatts för bränder och annan skadegörelse 
i samband med angrepp från stäppfolk i öster. 

Utgrävningar har visat att det rör sig om fyra 
olika bosättningsetappen Från den äldsta tiden 
är en mur som i huvudsak följde terrängen och 
var försedd med försvarstorn. En kolonnför-
sedd gata förde in mot centrum och delade in 
kastellet i två hälfter med olika rum och kaser
ner. I mitten av 300-talet överfölls latrus. Nästa 
bosättning varade i ca 80 år och medförde för
ändringar i kastellet. Man byggde bl.a. en basi
lika och stora lagerlokaler samt hus som vitt
nar om att en bondefamilj har bott här. Sedan 
eldhärjades lagerlokalerna och basilikan och i 
stället tillkom små boningshus och verkstäder. 
I mitten av 400-talet inträffade en ny katastrof 
då en brand orsakad av stäppfolk förstörde ka
stellet. Senare försökte man reparera detta och 
använde det in i 500-talet Hela denna bygg
nadsverksamhet inklusive renoveringarna har 
medfört stora behov av virke. Nu är här i stor 
utsträckning skogfritt och marken har erode-
r a t Där man tidigare odlat är detta inte längre 
möjligt. 

Renate Rolle har som arbetsområde valt 
Ukraina, där hon sedan 1992 deltar i ett p r o 
jekt i samarbete mellan Arkeologiska institutet 
i Hamburg och olika lokala akademier och in
stitutioner. Syftet är att undersöka stäppfolkens 
arkeologi med tyngdpunkt på protourbana 
strukturer. Detta är i hög grad ett pionjärar
bete. Föga är tidigare uträttat, och förhållan
dena är mycket svåra på grund av att det knap
past funnits något fornminnesskydd värt nam
net och för att det inte funnits resurser för 
sådant arbete. 

Landskapet har undergåt t stora föränd
ringar genom skövling av skog i såväl äldre som 
nyare tid, genom erosion och hänsynslöst ut
nyttjande av mark och tillgångar av olika slag. 
Det har varit en kamp att få myndigheterna att 
intressera sig för kulturlandskapet och även i 
någon mån få igång odling av olika grödor, 
grönsaker m.m. Den politiska situationen efter 
Sovjets fall har försvårat läget. 

Den viktigaste arbetsplatsen för projektet är 
byn Bd'sk, där det finns två befästningar. Un
dersökningar har bedrivits i olika etapper och 
man har funnit spår av skytisk bosättning som 
sträcker sig från 600-talet till 200-talet f.Kr. 
Denna plats skulle kunna vara identisk med 
den skytiska staden Gelonos, som nämns av He
rodotos i mitten av 400-talet. Han påtalar sär
skilt att staden är helt byggd av trä. Dessa skyter 
var visserligen nomader men de hade även i 
viss mån odlingar och förflyttade sig tidvis till 
platser där de levde i stadsliknande bosätt
ningar. De förde med sig vagnar av trä. Grav
skicket var högar (kurganer) med rikt utrus
tade gravar. 

Bara fästningens murar avjord, sten och trä 
måste ha tagit oerhörda resurser i anspråk. Här 
fanns olika hustyper, även grophus, keramik
ugnar, gjuterier, verkstäder för arbete med ben 
m.m. vilket allt talar för att det även funnits en 
bofast befolkning, som ägnade sig åt odling 
och boskapsskötsel. 

Skyterna var j u ett ryttarfolk, som tog sig 
fram och även bodde på de vida stäpperna. 
Men naturförstöringen har medfört en kraftig 
begränsning av möjligheten att hålla rid- och 
arbetshästar. I detta fall är det misshushållning 
i både gammal och ny tid som fått ödesdigra 
konsekvenser. Visst hopp för framtiden finns 
dock genom att man försöker sprida kunskap 
om det faktiska läget och det trängande b e h o 
vet av åtgärder. 

Genom de nu nämnda artiklarna har flerta
let bidrag omtalats. Som framgått rör det sig 
om projekt med tyskt deltagande i olika länder, 
ofta i främmande miljöer, där det krävs stor an
passning till en sUapatsrik tillvaro. Schliemann 
har fått stå som en föregångare och vägvisare, 
men man har i hög grad varit medveten om 
hans missgrepp. Man har fördelen att arbeta i 
nutid med vad det inneburit av en teoretiskt 
och praktiskt utvecklad arkeologi med många 
tekniska hjälpmedel. Man har också fört med 
sig tanken på människors obetänksamhet inför 
de naturliga resurserna och ständigt poängte
rat vad överuttagen fått för följder i det långa 
loppet. 

Miljöaspekten har betonats kraftigt i flera 
sammanhang i denna bok. Man har uppen-
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barligen velat ge en förklaring till varför det 
gick som det gjorde, peka på l iknande kata
strofer under senare å rhundraden och på så 
sätt fungera som en väckarklocka. Detta är na
turligtvis ytterst lovvärt. Men samtidigt kan inte 
allt som hänt i dessa stora sammanhang förkla
ras med makthavarnas obetänksamhet och slö
seri samt ändringar i klimatet. När det exem
pelvis gäller mayakulturen har forskarna inte 
kunnat sätta någon orsak främst utan har fört 
fram flera hypoteser: konflikter som ledde till 
krig mellan olika härskare, avspärrning av han
delsvägar som allvarligt försvårade fjärr- och 
närhandel och därmed såväl in- som utförsel av 
viktiga varor samt ändring i samhällsuppbygg
nad och ideologi. 

I de olika bidragen skildras arbetsområde, 
syfte, metodik och resultat med större eller 
mindre inlevelse. Särskilt fängslande är det att 
läsa om vad som åstadkommits i Mexiko och 
Guatemala. Expeditionerna har drag av äventyr 
men med allvarliga avsikter. De talrika illustra
t ionerna, varav åtskilliga i färg, är genomgå
ende av hög kvalitet. Intressant och värdefullt 
för svenska arkeologer är att få en lättillgänglig 
översikt över tyska kollegers aktiviteter i alla 
dessa länder. Det må vara förlåtet att man ofta 
inte i någon större utsträckning har kunnat ge 
redogörelserna en mer teoretisk prägel. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Catherine Johns, Thejewelkry of Roman Britain. 
Celtic and Classical Tradition. London 1996. 
HB. 246 s., ill. ISBN 1-85728-566-2 

Catherine Johns bok om smycken i det romers
ka Britannien är förvånansvärt nog den första 
i sitt slag. Aldrig tidigare har detta omfattande 
och i högsta grad intressanta material analyse
rats samlat. Speciellt viktigt känns Johns arbete 
eftersom hon vidgat begreppet smycke, så att 
det inte bara omfattar föremål av äddmeta l -
lerna guld och silver utan även sådana av andra 
material, såväl metaller som ickemetaller. Detta 

saknar inte betydelse när hon diskuterar skill
nader mellan den keltiska och den romerska 
smycketraditionen. 

I bokens två första avsnitt diskuteras bland 
annat smyckenas funktioner, och det framhålls 
att ett smycke kan ha en såväl praktisk som de
korativ och symbolisk uppgift. Det kan heller 
inte bortses från att kön, ålder och social till
hörighet kan påverka vilken smycketyp en per
son bar. Men viktiga har naturligtvis även den 
personliga smaken och det individuella valet 
varit liksom människans basala behov av själv
hävdelse. Genom guld- och silversmycken 
kunde ju bäraren signalera sin egen ekono
miska ställning. Smyckena har dessutom kun
nat vara en form av amuletter, som skyddat bä
raren på skilda sätt. I den rikhaltiga klassiska 
litteraturen finns en mängd inuessanta passu
sar som skulle ha kunnat belysa detta, men till 
min stora förvåning konstaterar jag att förfat
tarinnan inte använder sig av dessa källor i nå
gon högre grad. Istället söks utgångspunkter 
ofta i modern tid och nutida förhållanden ges, 
enligt mitt tycke, onödigt stort utrymme i skild
ringen. Men kanske detta kan förklaras med, 
att boken skall ses som ett populärvetenskapligt 
arbete, som vänder sig till en bred publik. Detta 
ses ju även i det avsnitt, där de arkeologiska käl
lorna diskuteras. Även här är det uppenbart att 
boken främst inte är avsedd för fackmän. 

Den keltiska och den romerska smycketra
ditionen skildras därefter, i syfte att skapa en 
ökad förståelse för hur viktigt kulturmötet varit 
för uppkomsten av det analyserade materialet. 
I den keltiska uadi t ionen framhålls halsringar
nas, torques, betydelse och dessas roll som en 
form av regalier poängteras. En konstart som 
lyfts fram är emaljtekniken. Men det finns även 
tekniker och typer som saknas i det keltiska 
guldsmidet. Ett exempel är filigrantekniken 
och bland smycketyperna saknas finger- och ör
ringar. 

Den romerska traditionen i sin tur bygger 
på arvet efter det hellenistiska guldsmidet. För
fattaren menar även att ett inslag från det eUus-
kiska guldsmidet är spårbart, men detta är en 
kontroversiell och komplex fråga, som knap
past ännu kan sägas vara fullständigt klarlagd. 
I den hellenistiska Uaditionen spelade trådar-
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beten stor roll, både för tillverkning av kedjor 
och filigrantråd, liksom bleckarbeten. De 
smycken som skapades var aldrig solida och 
objekten kännetecknas därför av sin stora lätt
het, och även för till synes omfångsrika hals
band var den faktiska guldåtgången liten. Och 
detta är en avgörande skillnad mellan det hel-
lenistisk-romerska och det keltiska guldsmidet, 
liksom den allmänna karaktären, där natura
lism ställs mot absUaktion. Ett exempel på det 
förra är ormens betydelse i den hellenistisk-ro 
merska smyckekonsten som hals-, arm- eller 
fingerring. 

Efter de inledande avsnitten börjar en syste
matisk analys av skilda smycketypen Framställ
ningen börjar med fingerringar, en smycketyp 
som introducerades efter den romerska eröv
ringen och som snabbt blev populär och fick 
vid social spridning. En mängd typer existerar 
och de mest karaktäristiska analyseras utifrån 
ett kronologiskt schema. Glädjande nog är för
fattarinnan frikostig med hänvisningar till stan
dardarbeten, och avsnittet om fingerringar 
rymmer en kortfattad men trots detta fyllig 
forskningshistorik över ämnet, främst med av
seende på typologisering. En intressant iaktta
gelse som görs är att Uots att de flesta typer är 
av vad man kan kalla allmänromersk karaktär 
har de brittiska sin lokala särart, som ses ex
empelvis i detaljutförande eller materialval. 
Det finns även typer som bara är kända från 
brittiskt område, exempelvis flera av de ringty
per som uppuäde r i Thetford-skatten från 300-
talet Diskussionen kring de skilda ringtyperna 
rymmer många intressanta aspekter och präg
las av en markant källkritisk medvetenhet som 
känns uppfriskande. Inte minst är denna tydlig 
när fingerringar med förmodad kristen an
knytning i form av symboler eller inskrifter dis
kuteras. Här argumenteras på ett balanserat 
sätt för den ena eller den andra tolkningen. En 
annan intressant aspekt som ges utrymme är 
fingerringar av andra material än metall. Man 
glömmer gärna bort att till exempel glas var ett 
viktigt material, liksom gagat, ben, horn och 
möjligen till och med trä.. 

Ett annat fenomen som introducerades i 
samband med den romerska erövringen var 
gemmer och andra typer av infattningar. För 

detta fanns ingen inhemsk, keltisk tradition. 
Framför allt var gemmer för fingerringar, som 
därmed kunde användas som sigill, populära. 
Sett i ett kronologiskt perspektiv är det möjligt 
att fastställa skilda preferenser vad gäller sten-
typ, form och motiv. Med tiden ses även en 
ökad betoning på gemmens estetiska värde till 
förfång för den rent praktiska funktionen som 
sigillstamp. Motiven som uppträder på gem
mer är ofta hämtade från den antika myto lo 
gin eller så är det frågan om skilda symboler. 
En lustig detalj i sammanhanget är att det ald
rig förekommer gudar, gudinnor eller symbo 
ler av rent keltisk karaktär på gemmer. Istället 
är alla av klassiskt, grekisk-romerskt ursprung. 
Författarinnans förklaring, som går ut på att 
orsaken skulle vara att tekniken kom utifrån, 
känns inte riktigt övertygande. Kan man verk
ligen vara säker på, att gemmerna är tillverkade 
i Britannien? Är de i själva verket inte impor
terade från något område där en standardise
rad massproduktion skedde? Här skulle man 
önska sig en något mer u t tömmande diskus
sion, speciellt som det ger en intressant bild av 
synkretismen i det romerska r iket 

Nästföljande kapitel diskuterar halsband 
och armband. Det framhålls att dessa »were in
tended purely for adornment» , något som 
gärna hade kunnat utvecklas närmare. Varför 
skulle det vara så? kan man inte undgå att fråga 
sig. Men det är intressant när det visas, att vad 
gäller såväl halsband som armband tycks det 
finnas en form av romerskt enhetsmode, som 
omfattade hela det romerska riket. Därför har 
målade egyptiska mumieporträ t t eller bilder 
från Palmyra stor relevans även när man dis
kuterar förhållandena i det geografiskt av
lägsna Britannien. Detta kan för oss norr om 
Limes vara ett intressant faktum, väl värt att be
akta. Även bland halsbanden finns en mängd 
typer företrädda, många i form av kedjor av 
skilda utföranden liksom pärlhalsband med 
pärlor av föreuädesvis glas. En populär variant 
av halskedjor har hjulformig låsanordning och 
till många har ursprungligen hör t skilda 
hängetyper. 

Även vad beträffar örhängena ansluter sig 
det brittiska materialet till det som är känt från 
övrigt romerskt område. Vissa av typerna, ex-
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empdvis de i form av Herkulesklubbor, har en 
obruten tradition som går tillbaka till hellenis
tisk tid medan andra är nymodigheter för den 
romerska kulturen. Majoriteten av örhängena 
har förmodligen haft en mycket enkel form
givning och varit tillverkade av exempelvis 
brons, vilket gjort att de lätt förbisetts i äldre 
forskning, där en fokusering på mer arbetade 
örhängen i ädlare metaller funnits. 

En annan intressant g rupp smycken är de 
som bars i håret. Det rör sig bland annat om di
adem och liknande föremål, vars funktion an
ses vara såväl dekorativ som symbolisk. Hårnå
lar däremot hävdas vara rena funktions
smycken, där en primär uppgift varit att hålla 
exempelvis en håruppsät tning på plats eller 
fästa en slöja. Här tror jag författarinnan gör 
sig skyldig till en alltför drastisk generalisering, 
och det hade varit intressant att se, hur hon 
egentligen nått fram till denna ståndpunkt. 
Förmodligen menar hon att d iademen är så 
kostbara att man kan förmoda att de kombine
rar skilda funktioner, medan däremot nålarna 
är enkla, och av den anledningen inte kan vara 
symbolbärare. Men här tror j ag hon har fel. 
Enkla smycken, såväl nålar och fingerringar 
som andra, har säkerligen kunnat tillskrivas 
symbolvärde, och det är känt från nordiskt om
råde att enkla guldfingerringar kan ha haft 
mycket starkt symbolvärde. Och längre fram i 
framställningen diskuteras också kopplingen 
mellan vissa typer av nålar, exempelvis sådana 
med avslutningar i form av figurer (Venus, Isis 
e t c ) , och kulten. Nålarna kan här alltså förstås 
i symboliska termer, kanske till och med som 
en form av amuletter. 

Bokens mest omfattande kapitel ägnas fibu
lor och framställningens omfång gör det omöj
ligt att göra det rättvisa i en anmälan av detta 
slag. Att de överhuvudtaget medtas beror på att 
författarinnan uppfattar dem som en form av 
mellanting mellan smycke och mer praktiskt 
föremål. De utgör dessutom en viktig länk mel
lan den keltiska och den romerska kulturen 
och är som sådan brobyggare av betydelse för 
ämnet eftersom de kan användas för att spåra 
kontinuitet. Majoriteten av dräktspännena är 
tillverkade av brons, men järn , silver och guld 
förekommer, om än mer sällan. Däremot är 

förgyllning eller silverplätering, ibland belägg
ning med annan vitmetall, inte helt ovanligt 

Vid sidan av de traditionella fibulorna före
kom även skilda typer av r ingspännen, ofta 
mycket enkla, samt skivformiga spännen. De 
sistnämnda kan möjligen ses som rent dekora
tiva, eftersom de aldrig har nålkonstruktioner 
som tillåter att spännet fäst på kraftigare tyg. 
De är också ofta ytterligt små. Och slutligen har 
de ofta en så utstuderad dekor, oftast i emalj, 
att man frestas anta, att de bara använts som 
prydnad. Motiven hos vissa, som givits formen 
av djur, fåglar, skosulor e t c , antyder att vissa av 
dem också kan ha burits som en form av amu
letter. Ett förvånande drag hos dessa spännen 
är att de aldrig ges formen av människor eller 
gudar. Enda undantaget är en ryttarfigur, en 
förmodligen keltisk tradition. 

Ett exempel i fibulamaterialet på symbiosen 
mellan keltiskt och romerskt är de eleganta s.k. 
drakformade spännena. De förekommer i och 
för sig inte före erövringen, men bygger på kel
tisk tradition om än i helt omsmält form. Ofta 
har de emaljinläggningar på ovansidan. 

Bokens avslutande kapitel behandlar till
verkningen av smycken från en teknisk synvin
kel. Där diskuteras också kortfattat hantverka
ren och en inuessant detalj tas upp till diskus
sion: hantverkarens ålder. En gravsten från 
Rom anförs som exempel på unga hantverkare. 
Stenen är rest till minne av Pagus, en slav som 
dog i en ålder av 12 år. Men trots sin ålder be
skrivs han på stenen som en skicklig guldsmed 
och infattare. Inte minst mot bakgrund av den 
diskussion som förts angående filigranhantver-
ket är detta en inUessant uppgift, som ger visst 
perspektiv på förståelsen av hantverket och 
dess organisation. 

I avsnittet om teknik behandlas bland annat 
filigran- och granulationsdekor och det är gläd
jande att författarinnan initierat diskuterar så
väl framställning av tråd som lödteknik så de
taljerat som sker. 

Slutavsnittet innehåller en mycket viktig 
passus, som förtjänar att citeras i sin helhet: 
»The study of personal o rnament is not a fri-
volous or uivial pastime, but is an area of schol-
arly research that is essential to the overall un
derstanding of any ancient society.» Det är verk-
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ligen något man kan instämma i och som jag 
tycker boken lyckas med. Den inskränker sig 
inte till ett introvert navdskåderi utan försöker 
se smyckena som en del av ett levande sam
hälle, och försök görs att sätta in dem i ett kul
turhistoriskt sammanhang. Det höjs även ett 
varnande finger mot den trend som är spårbar 
idag i bland annat England, där metalldetek-
toravsökningar och försäljning av artefakter 
har inneburit en förskjutning från en kontex-
tuellt medveten forskning till att allt mer se fö
remålen som isolerade object dar t , helt lös
ryckta från sin tid och sitt sammanhang. Och 
detta är verkligen en skrämmande utveckling 
som kan få förödande följder. Och kanske är 
det så, att metalldetektorerna innebär att en 
form av retardationsskede är på väg att inuäda, 
en återgång till forna tiders privata och offent
liga samlingar, där det typologiska exemplaret 
var överordnat förhistorien. Plundringen av 
våra öländska och gotländska skattfyndplatser 
är ju ett exempel på detta, där fornsaker på ett 
bryskt sätt rycks ur sitt sammanhang och förs 
utomlands. Det här är verkligen en utveckling 
som manar till eftertanke och som kan få förö
dande följder för kulturarvet. 

Som ett tillägg till boken finns ett appendix 
där fyra fynd av skatter diskuteras, två från and
ra århundradet och två från slutet av den r o 
merska ockupationen, den ena från slutet av 
300-talet och den andra från början av 400-ta-
l e t En av de äldre skatterna, den s.k. Back-
worth-skatten, är förmodligen en form av tem
pelskatt eftersom det ingår föremål som bär in
skrifter som visar att de är donerade till ett 
tempel. Den andra, den s.k. Snettisham-skat-
ten, är en hantverkares undangömda skatt och 
innehåller som sådan bland annat lösa gem
mer och ej färdiga smycken. 

Naturligtvis finns det även vissa brister som 
man kanske skall påpeka i boken. Personligen 
tycker jag att författarinnan borde ha ägnat 
vissa frågor ett större utrymme. Givetvis hin
drar det tillgängliga utrymmet att alla aspekter 
behandlas, men jag hade trots detta gärna sett 
att tanken på den romerska arméns betydelse 
för spridningen av hantverket hade diskuterats 
närmare. Litet i förbifarten nämns att de tidiga 
romerska forten kan ha utgjort centra för 

smycketillverkning, men idén utvecklas inte 
närmare fast det lockar till många spännande 
och inuessanta tolkningar. Ar det så att man 
skall se forten som en form av frontlinje för r o 
maniseringen där ideologiska insuument för 
romaniseringsprocessen producerades under 
överinseende av militärmakten? Var forten inte 
bara försvarsanläggningar utan i lika hög grad 
redskap i det rena politiska spelet? 

Slutligen kan jag inte avhålla mig från en kri
tisk anmärkning. Boken är rikt illusuerad, såväl 
i svart-vitt som i färg. Men det slarvas vad be-
Uäffar hänvisningar till faktiska figurer, Uots att 
de avbildade föremålen diskuteras i detalj. 
Detta upplever jag som en smula irriterande, 
speciellt som det händer så ofta. Sedan kan 
man också fråga sig, om det verkligen är nöd
vändigt att avbilda samma föremål både i svart
vitt och färg. Genom att göra så begränsar man 
ju antalet faktiskt avbildade föremål, och det 
hade absolut varit trevligare att se »nya» före
mål i planschdelen. Som det är nu är många 
av föremålen dubblerade. Men detta är j u bara 
marginella skönhetsfläckar i en bok som fyller 
ett viktigt tomrum och som kommer att bli an
vändbar i framtiden. Inte minst på grund av att 
författarinnan sökt bredda begreppet 'smycke' 
och gjort detta på ett sätt, som gjort det möjligt 
för henne att sätta in materialet i ett kulturhi
storiskt sammanhang. Att boken sedan är skri
ven på ett Uevligt och lättillgängligt sätt mins
kar inte dess värde. Tvärt om. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks torg 5, 753 10 Uppsala 

M. Aston (red.), Medieval Fish, Fisheries andFish-
ponds in England, vol. I-II. B.A.R. British Series 
182 (i), Oxford 1988. 484 s. 

I serien British Archaeological Reports (B.A.R.) 
har ännu en publikation utkommit som fruk
ten av en metodkonferens. Ämnet denna gång 
är det medeltida fisket med tonvikten lagd på 
den odlade fisken och de anläggningar som 
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därtill behövdes. Trots att artiklarna geografiskt 
begränsats till de brittiska öarna, kan de dock 
äga intresse även för svenska läsare. Titeln kan 
dock tyckas något missvisande, även ur brittisk 
synvinkel, när såväl romerska som saxiska an
läggningar inkluderats i historisk-perspektiviskt 
syfte. Det bör noteras att de flesta av dessa upp
gifter och exempel här publiceras för första 
gången i samlad form. 

Publikationen har delats upp i tre huvudde
lar samt två volymer. Den första volymen inne
håller en mer allmänt hållen del vari behandlas 
ursprunget till de senare dammanläggning
arna: de vid de romerska villorna belägna fisk
dammarna - ornamentala, ingående i källkul-
ten eller blott prosaiska. Konsumtionen av söt-
vattensfisk i det medeltida England, dess 
omfattning och arter, kronans fiskdammar och 
klosUens fiskeri samt medeltida fisketyg får sina 
kapitel. Volymen avslutas med en studie av lit
teratur från 1500-1600-talen rörande kon
struktion och skötsel av fiskdammar, litteratur 
som fått bilda den tekniska grunden till teori
erna rörande de medeltida anläggningarna. 

Volym två omfattar en andra del bestående 
av ett antal fallstudier, i huvudsak hållna på 
grevskapsnivå. Här ges genomgångar av det ar
keologiska beståndet av fiskdammar, fasta fis-
ker ianordningar i vattendrag samt relevanta 
skriftliga källor. Inuesset har av tradition forsk
ningsmässigt främst fokuserats på de arkeolo
giska lämningarna efter fiskdammarna, vilket 
också avspeglas väl i denna volym. 

Svårigheterna med att åstadkomma någor
lunda hållbara dateringar av dessa konstruk
tioner samt problemen att koppla de skrivna 
källorna till specifika anläggningar framgår 
med all tydlighet. Uppenbarl igen har sötvat-
tensfiskens betydelse för det medelt ida kost
hållet tidigare överdrivits. Genom att kombi
nera kända källor med senare utgrävningsrön 
har man kunnat påvisa att den omfattande fö
refintligheten av omnämnanden av fiskerier i 
källorna snarare skall ses som ett tecken på 
värde än som intäkt på en allmänt spridd före
teelse. Sötvattensfiskens funktion som status
symbol kan fastslås genom förekomsten av n o 
tiser rörande tjuvfiske i de medeltida rätts
handl ingarna, kopplingarna till kung och 

klerikat samt de bevarade räkenskaperna som 
påvisar de disproportionella förhållandena 
mellan höga underhållskostnader och uttag av 
fisk. Den fisk som föredrogs i al lmänhet var, 
som de stora mängderna av fiskben visat vid se
nare års utgrävningar, den mer välsmakande 
saltvattensfisken - då oftast i sin lätthanterliga 
torkade form. 

En tredje del i denna volym består av två ef-
terskrifter som sammanfattar och belyser de 
problem som är förknippade med detta ännu 
tämligen orörda forskningsfält. 

Publikationen har onekligen sina förtjänster 
genom den sammanställning den erbjuder 
över forskningsområdet. 

Jan Edvardsson 
Sankt Paulsgatan 14, 118 46 Stockholm 

Nicholas J. Walker, Late PUnslocene and Holocene 
Hunter-gatherers in the Matopos. An archaeological 
study of change and continuity in Zimbabwe. Stud
ies in African Archaeology 10. Uppsala 1995. 
284 pp., 133 figures, 123 tables, 24 plates. ISSN 
0284-5040, ISBN 91-506-1102-X. 

For several years, collaboration has been de
veloped between the Institute of Archaeology 
at Uppsala University and archaeologists in a 
number of East African countries, under the 
leadership of Dr Paul Sinclair. These efforts 
have been of great value for African and 
Swedish archaeology alike. Although most of 
the work hitherto has been within the confines 
of the project "Urban Origins in Eastern 
Africa", which has dealt with changes in soci
ety from die Iron Age onwards, there has also 
been room to support work on completely dif
ferent periods. One such study is this disserta
tion on the Låter Stone Age (LSA), which in 
European terminology would be called the Up
per Palaeolithic and Mesolithic. 

The dissertation is based upon the results of 
the archaeological excavations conducted be
tween 1975 and 1982 in the Matopos south of 
the town of Bulawayo in south-western Zim-

Fomvännen 92(1997) 



292 Recensioner 

babwe. The initial objective of the research was 
to study how and if at all people used culture to 
adapt to the environment, inspired by Lee and 
other scholars' works on the Bushmen. How
ever, during the research the palaeoecological 
goal became less important and was broadened 
to include demographic and cultural processes 
in general. This was based upon the possibili
ties and limitations of analysing the excavated 
data. 

The aim was to carry out a regional study 
with a very broad scope. In order to get a firm 
database, intensive studies of the natural re
sources were carried out, as well as an in-depth 
investigation of the rock-shelter distribution, 
occupation and rock a r t 

The term Låter Stone Age (LSA) is dis
cussed at the beginning. It is defined as a dis-
tinct technological stage characterized as much 
by microlithization and the reduced emphasis 
on the prepared-core technique as by the 
abundance of bone and shell artefacts. The im
portance of using ethnographie or ethnoar-
chaeological studies of the Bushmen in the in
terpretation of the behaviour of the people 
who settled in the Matopos is accentuated, 
however, without losing the source-critical per
spective. 

The first exeavation in the Matopos was un
dertaken in the Bambata Cave in 1919 and the 
first local Stone Age sequence was set up in 
1924 with reference to the sequence in the Re-
public of South Africa. Some important con
sequences were the rejection of European ter
minology and also that culture changes in
volved migrations as the cultures in southern 
Africa were diought to be younger than those 
in Europé. 

Cran Cooke's contribution to Stone Age re
search from the 1950s until the 1980s is funda
mental. Cooke made several excavations, the 
majority of them within the Matopos. He also 
named new cultural stages during the Middle 
Stone Age (MSA) as well as in the LSA. 

In recent years the migration model has 
been replaced by one in favour of environ
mental fluetuation causing the changes. As in 
many areas, this model has been deemed to be 
too deterministic but the research in question 

was initiated on the basis of this model. In this 
connection the intention of the project is 
stated (p. 20) 

This project is an attempt to identify the people with
in a landscape and a community, to discover the sys
tems they developed to cope with their natural and 
social environment and to understand the reasons 
why they periodically changed them. ... lhe aims of 
this study were broadened from a narrow investiga
tion of the adaptive capabilities of the past peoples of 
the Matopos to consider demographic and symbolic 
behaviour from the perspective of interaction and 
change. 

On the other hand is stated that 

it remains a fundamental belief that one cannot 
study hunter-gatherer behaviour meaningfully with
out considering the environment as potentially a 
contributory factor in adjustment and at the least it 
has to be demonstrated as not being a catalyst of 
change. 

The following chapter is therefore a detailed 
presentation of the environment. The Matopos 
is approximately 65 by 35 km in extent and 
comprises an area of 2,180 sq. km. Two eco-
types predominate: flat alluvium valleys cut by 
streams, and fairly steep-sided rocky hills. 
These hills and valleys are found on an almost 
regular basis. Water is available even during the 
driest season. Caves are formed in granite by an 
extremely slow exfoliation, making them ex
posed to the cold south-easterly winds. Smaller 
shelters are formed below boulders. 

Based on studies outside the Matopos the 
past climate is described for the entire LSA 
from the last glacial maximum. Four major 
types of vegetation are identified, the kopje 
habitat (the varying vegetation on the rock) 
and three woodlands. Even rather drastic cli
mate changes are not supposed to cause any 
major changes in vegetation, which makes this 
area outstanding in relation to the surround
ing regions. The present landscape is regarded 
as rather similar to that during the LSA. The 
Matopos vegetation, especially the woodland, 
produces a large variety of fruits, the most im
portant ones during the LSA being marula 
nuts and figs with a heavy predominance for 
the period February until June . The fauna is 
typical of the African savannah woodland, with 
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small as well as big animals. Some of the latter 
migrated to the Matopos on seasonal basis. 
However, the most numerous seem to be the 
small sized animals, such as dassies, which have 
a more predictable location. An important as
pect is that there is no shortage of water in the 
analysed area. This factor proves not to have 
been of any significance for the settlement 
structure. 

A differentiation of the site sizes and loca
tion of sites is presented. Interestingly, all sites 
from the LSA were found within either caves 
or shelters. Based on knowledge of Bushmen's 
social units, the sites are divided into six dif
ferent types, from very small and low overhangs 
up to caves, which means a protected area of at 
least 75 sq. m, the largest one having an area of 
about 250 sq. m. Based on their use, sites are di
vided into four different categories. Very few 
sites are located in the valleys, mostly at hill 
bases. By using nearest-ndghbour analysis, a di
vision into different disUibution systems can be 
made for some types of sites. Seven or eight 
dusters of sites have been found in the M a t o 
pos. 

The longest chapter concerns the excavated 
sites and the results of excavations. The main 
exeavation sites are Nswatugi, Cave of Bees, 
Pomongwe Cave and Bambata Cave with 
smaller excavations in two shelters. The pur
pose of the following chapter is to coordinate 
the exeavation results and to discuss the tech
nological history of the LSA in the Matopos, 
i n d u d i n g the social and behavioural factors 
represented by the tools. This part starts with a 
critical evaluation of the tools and tool kit as 
well as what they can contribute to the study of 
social interaction in a synchronic as well as a 
diachronic perspective. The stone tools are 
made of different raw materials and the com
position indicates the intensity of networks dur
ing different periods with areas outside the 
Matopos. 

The late MSA is dated to 35,000-20,000 BP. 
During the glacial maximum the Matopos 
seems to be totally abandoned. At about 13,000 
BP people again visit the area. Some MSA tra
dition is still visible in the technology but finds 
give a distinctive LSA character. This indusuy is 

named after the Maleme river and may be di
vided into two phases. 

The earlier recognized Pomongwe indusUy 
is divided into two phases; one after 11,000 BP 
with convex scrapers and a series of artefacts 
made of organic materials. In the second 
phase, after 9,800 BP, formål tools became 
more numerous and the convex scrapers in
creased in size. 

At about 9,400 BP the number of backed 
tools increases, marking the beginning of the 
Nswatugi industry (former Rhodesian Wilton) 
divided into five phases. 

About 4,800 BP the number of tools made of 
quartz decreases and those made of chal-
cedony increases, showing greater contacts 
with areas outside the Matopos. Several new 
tools were added to the tool kit. This industry 
is named Amadzimba after the cave where it 
was first identified. However, no sites from its 
låter stage have been identified. 

At about 2,200 BP pottery was introduced. 
This stage is still poorly known. 

In several cases the dassification of cultural 
stages, especially the division into phases, is 
based on very limited findings. As regards 
Maleme, for example, this stage is based on two 
C14 datings. Putting the introduction of this 
stage at 13,100 BP gives a false image of relia
bility. In several cases the chronology of im
portant cave stratigraphies is based on far too 
few datings, which means that the phase divi
sions can in fact be a result of local changes. A 
fine division can thus give an impression of 
greater precision than the material actually al
lows. 

The chapter also includes a discussion of the 
functional role of artefacts in subsistence 
strategies. The relation in time of the scrapers 
is discussed in relation to, among other things, 
the seasonal indications and big-game hunting. 
The smaller size of scrapers is tentativdy con
nected to better-fitting clothing used for social 
signalling. The changes in traded materials are 
also presented and combined with social inter
actions. In the interpretation of trade, hxaro 
or delayed reciprocity is used as an interesting 
explanation. 

The question of whether aggregation camps 
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should be distinguished from dispersed-phase 
camps is taken up for in-depth discussion. Sev
eral aspects are used to fit the sites into a more 
nuanced settlement pat tern. To discover the 
subsistence system during the LSA is an im
portant task for Walker. The theory that people 
adopt optimizer goals of subsistence efficiency 
is questioned by the author. Jochim's Eco
nomic Goal Theory where human strategies 
are reduced to a formula is questioned too, as 
it is very difficult to know which criteria were 
important and which were not. However, the 
latter theory is partly used in order to investi-
gate the extent to which the people of the 
Matopos exploited the resource strengths. An 
efficient system would gather nuts and hun t 
small game. The seasonal shifts are not so 
marked in the Matopos as in the surrounding 
areas. The latter areas are perhaps more 
favourable in the winter with big-game hunt
ing. 

Compared to the Pleistocene hunters, the 
Holocene counterparts hunted a wider spec
trum of game, especially small animals, spend-
ing a lot of time on the kopjes. Ethnographie 
information shows that the hunt ing practice 
was different from that of most låter hunters 
in southern Africa. However, the shift from big-
game to small-game hunting resembles that in 
the western Cape. 

Hunting-gathering during the Holocene is 
divided into six stages: (1) 13,100-10,000 BP: 
large as well as small animals were hunted; (2) 
10,000-8400 BP: small game, seasonal large 
game, marula gathering, more permanent set
tlement; (3) 8,400-6,000 BP: increased or less 
selective Uapping of dassies, more wall paint
ings; (4) 6,000-5,000 BP: even less large game; 
(5) 5,000-2,150 BP: increase in big game hunt
ing; and (6) 2.150-: domestie animals. 

The diet of the Holocene inhabitants of the 
Matopos is comparable with that of contempor
ary Bushmen, with about three-quarters of the 
diet made up of plant food. But the impor
tance of big game in the social network as the 
incentive for feasts and dancing is also noticed. 
A discussion of gender in relation to hunting 
and gathering is based upon ethnographie ac
counts. An increase in the importance of ve

getable gathering probably meant that the in
fluence of women in society was strengthened. 
As compensation for the lack of big-game hunt
ing, the men decorated the cave walls with 
paintings of the animals they were unable to 
h u n t Concrete hunting was replaced by sym
bolic hunting. 

A final chapter deals with the spatial and 
temporal organization of settlement and demo
graphic change. Several caves have circular fea
tures which resemble recent Bushmen huts 
and are more typical of sedentary groups. The 
huts had bedding grass and small hear ths 
along the wall and large hearths in the centre. 
Storage pits, frequently found close to the wall, 
became more numerous at about 4,800 BP. 
However, the site distribution of tools seems to 
be even throughout the cave. 

Up to 9,600 BP the Matopos were only vis
ited during the au tumn by one large group. 
The social organization is equivalent to a dia-
lectic d a n or breeding group. About 9,000 BP 
the region was used all the year round with sites 
evenly spaced. Surprisingly, all seven sites show 
habitation during the period 9,400-8,500 BP. 
Thereafter, fewer sites show occupation and 
they are not evenly distributed. A deterioration 
in living conditions meant that large parts of 
the southern African interiör were completely 
abandoned. This was not the case in the M a t o 
pos, but both the social structure and the 
strategies for resource utilization appear to 
have changed. 

Small groups permanently dispersed at 
about 6,000 BP and support stations are first 
used thereafter. At about 4,500 BP more time is 
spent in the Matopos in larger bands, as is seen 
by the occupation of larger sites, like contem
porary Kalahari bands. The first evidence of 
seasonal aggregation and dispersal in the M a t o 
pos is available. 

The results show that the view of a stable, 
long-lasting or gradually growing Stone Age 
population is false. Factors such as social deci
sions, diseases or conflicts may have been 
equally or more important in the formation of 
settlement systems. 

This publication is the first detailed pre
sentation of the LSA in an area of Zimbabwe 
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that is of great archaeological significance. The 
presentation and evaluation of the find mater
ial testify to a creative endeavour, even if it is 
sometimes has too limited a factual basis. Yet 
Walker shows his will and ability to give social 
value norms a primary role in the interplay be
tween man and environment. He presents sev
eral examples of the way the normative frame
work can be detected in the archaeological 
material. 

From a nor thern European point of view, 
this dissertation is of considcrable interest. We 
tend too easily to view the Mesolithic in a tele-
ological perspective based on the idea of slow 
population growth, an increasingly complex s o 
cial structure, and increased utilization of nat
ural resources. Perhaps this view is based on 
partly false or insufficiently tested premises. 
Perhaps the Mesolithic contains a greater dy-
namism than we have previously imagined. 
This book stimulates afterthought and suggests 
ideas for analytical approaches that have not 
previously been tested. 

Lars Larsson 
Institute of Archaeology, Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Marianne Poulsen, Mads Nordhorst och Jens 
Fabricius Möller, Antikvarisk-Topografisk Arkiv. 
Afdeling for Oldtid og Midddalder, National
museets Vejledninger. Köbenhavn 1996. 55 s. 
ISBN 87-89384-50-4. 

Är 1996 var det 150 år sedan Antikvarisk-Topo
grafisk Arkiv i det danska Nationalmuseet grun
dades. 1846 infogades nämligen Oldsagskom-
missionens och Oldskriftselskabets arkivaliska 
bestånd i Oldnordisk Museum på initiativ av 
C.J. Thomsen. Oldsagskommissionens arkiv in
nehöll antikvariska uppgifter av olika slag, med 
en enkät till sockenprästerna 1807 som grund. 
Oldskriftselskabet hade - vid sidan om sina 
medeltida handskriftssamlingar - 1834 börjat 
samla in uppgifter om medeltida borgläm
ningar, kyrkor etc. De båda institutionernas ar
kivbestånd var således tämligen likartade. 
Under det gemensamma namnet Det Histo-

riske-Archaeologiske Archiv delades de i två av
delningar, Antikvarisk-Topografisk Arkiv och 
handskriftssamlingen. Redan från början be-
Uaktades Antikvarisk-Topografisk Arkiv som en 
offentlig institution. När Oldnordisk Museum 
reorganiserades 1892 och fick sitt nuvarande 
namn, Nationalmuseet, kom arkivet att tillhöra 
den andra avdelningen, Afdeling for Oldtid og 
Midddalder (den första avdelningen upprät
tade ett eget arkiv. Topografisk Arkiv). Samti
digt begränsades Antikvarisk-Topografisk Ar
kivs ämnesområde till att avse kul turminnen 
från tiden 1000-1660. Sedan 1996 är arkivet 
lagt direkt under museidirektören. 

Till Jubileet har Nationalmuseet givit ut en 
vackert tryckt vägledning, som ger en god upp
fattning om Antikvarisk-Topografisk Arkivs be
stånd och historia. Arkivet är strukturerat i ett 
beretningsarkiv (inventerings- och undersök
ningsberättelser), en ritnings- och handteck-
ningssamling samt en fotografisamling. Ord
ningen är topografisk, d.v.s. efter sogn och her
red enligt J. P. Traps topografiska handbok 
Danmark (första uppl. 1858-60). Vid sidan av 
dessa huvudserier finns en del särskilda sam
lingar, som mest består av arbetsmaterial från 
enskilda personer. Till arkivet hör även kalk-
maleriregistranten, som verkat inspirerande på 
det ikonografiska regisUet vid ATA i Stockholm 
men som i motsats till detta icke registrerat 
kyrkornas medeltida föremål. Därjämte ingår 
en del som kallas Det museumshistoriske arkiv 
och som innehåller handlingar till National
museets och dess föregångares historia, allt 
från Kunstkammeret, tillkommet 1700. Likaså 
ingår Oldsagskommissionens arkiv i denna av
delning samt en rad handlingar från enskilda 
museimän, »som ikke har kunnet inordnes t o 
pografisk». Vissa av dessa arkiv är splittrade, så 
att delar också kan återfinnas hos andra insti
tutionen 

Den största delen av det topografiskt ord
nade materialet rör kyrkor och kyrkliga inven
tarier. Vid restaureringar och andra föränd
ringar av kyrkor som är mer än hund ra år 
gamla, svarar Nationalmuseet för den antikva
riska bedömningen enligt en ordning liknande 
den i Sverige. Ansökningar och åtgärder avsät
ter naturligtvis olika slags handlingar. Man skil-
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je r mellan administrativ skriftväxling och antik
varisk dokumentat ion i form av rapporter och 
ritningar. De senare läggs i Antikvarisk-Topo 
grafisk Arkiv, medan de förra tillförs museets 
korrespondensarkiv. Denna ordning, som fö
refaller anmälaren något vansklig (den admi
nistrativa korrespondensen kan j u också inne
hålla forskningsrelevant information), synes 
bero på att myndigheternas handlingar i prin
cip inte är offentliga enligt dansk lagstiftning. 
För rapporterna finns det dock inga restriktio 
ner, eftersom de anses innehålla relevanta ob
jektiva upplysningar. 

Utöver kyrkorna innehåller Antikvarisk-
Topografisk Arkiv dokumentat ion om voldes-
teder, borganläggningar och äldre profan be
byggelse. Uppdelningen mellan första och 
andra avdelningens arkiv 1892 var emellertid 
inte helt konsekvent: en del äldre material i An
tikvarisk-Topografisk Arkiv berör också förhi
storiska förhållanden. Ett viktigt material är 
t.ex. herredsinventeringarna, som pågick från 
1873 till 1930-talet. Inventeringsrapporterna 
från tiden före 1892 innehåller uppgifter om 
förhistoriska och medeltida lämningar, medan 
man därefter gjorde skillnad på materialet Till 
vilken avdelning vikingatiden skulle höra, blev 
heller inte klar t Från Skåne har arkivet en del 
äldre ritningar och arkitekten Aage Langdand-
Mathiesens uppmätningar och beskrivningar 
av medeltida kyrkor, slott och herrgårdar, ut
förda vid sekelskiftet. Till arkivet förs också alla 
rapporter från arkeologiska undersökningar 
rörande tiden 1000-1660, vare sig de utförts av 
Nationalmuseet eller lokala museer. 

När Hans Hildebrand grundade det svenska 
Antikvarisk-topografiska arkivet 1880, var utan 
tvivel det danska Antikvarisk-Topografisk Arkiv 
mönstret. Utvecklingen har sedan tagit olika 
vägar for de båda institutionerna. ATA är nu 
ett centralt arkiv, vars topografiskt ordnade be
stånd skall innehålla upplysningar om alla lag-
skyddade kulturminnen, och det kan därför ut
nyttjas i större utsträckning av tjänstemän och 
forskare. Eftersom arkiven i Nationalmuseet är 
splittrade på olika enheter efter tidsperioder 
och ämnesområden, blir det sannolikt svårare 
att få en överblick av de skilda elementen i kul
turlandskapet. Härtill kommer att den danska 

kulturmiljövården har en mer splittrad organi
sation. Antikvarisk-Topografisk Arkiv synes inte 
heller vara särskilt känt. När anmälaren för ett 
tiotal år sedan frågade några danska a rkeo lo 
ger, anställda vid Nationalmuseet, kände de 
inte till att Antikvarisk-Topografisk Arkiv fort
farande existerade. För konstvetare och bygg
nadshistoriker är det å andra sidan en viktig 
forskningsresurs. Denna skrift kommer för
hoppningsvis att öka kännedomen om arkivet. 

Stefan Östergren 
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) 

Box 5405, 114 84 Stockholm 

Ivar Leimus (red.) , Studia Numismatica. Fest
schrift Arkadi Molvögin 65. Tallinn, Eesti Ajaloo 
muuseum, H u m a 1995. 182 s., 22 pl. ISBN 
9985-801-35-0. 

Arkadi Molvögin var från 1961 till början av 
1990-talet vårdare av de numismatiska sam
lingarna vid Estniska vetenskapsakademiens in
stitut för historia. Han blev en erkänd specialist 
på Livlands medeltida mynthistoria, men un
der de senare åren har han arbetat mest med 
fynden från vikingatiden. Resultaten av detta 
arbete publicerade han år 1994 i monografin 
Die Funde europäischer Munzen des 10. bis 12. Jahr
hunderts in Estland (Numismatische Studien 10, 
Hamburg) . 

1995 ägnades han av internationella fors
karkolleger en festskrift med anledning av sin 
65-årsdag. Festskriften innehåller nitton artik
lar, av vilka elva är på engelska och resten på 
tyska. Fyra av författarna skriver om främ
mande mynt i Estlands vikingatida fynd: Hans-
Ulrich Geiger (schweiziska mynt) , Vera Hatz 
(Ot toAddheid-penningar ) , Brita Malmer (Et-
helredimitationer) och Tuukka Talvio (imita
tioner av bysantinsk typ). Vikingatiden be
handlas också av Tatjana Berga (Eversmuizafyn-
det från Lettland), Mark Blackhurn (penningar 
av typ »Last Small Cross» från East Anglia), Gert 
Hatz (mynt av hertigen Lothar av Sachsen), Pe
ter Ilisch (mynt av Henrik II från Köln) och Jens 
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Christian Moesgaard (ströfynd av karolingiska 
mynt från norra delen av övre Normandie) . 
Birgitta Hårdh jämför si lverornamenten i est
niska och svenska fynd. Det är litet överras
kande att finna också jubilaren själv bland för
fattarna, men förklaringen är att Molvögin 
hade tillsammans med Leimus skrivit en arti
kel om det viktiga 1200-talsfyndet från Vaida, 
och detta syntes vara ett bra tillfälle att få den 
publicerad. 

Med undantag av Eugenijus Ivanauskas' arti
kel om en litauisk myntmästare från slutet av 
1500-talet behandlar de övriga författarna me
deltida numismatik. Jörgen Steen Jensen skriver 
om senmedeltida Estniska mynt funna i Dan
mark, Kenneth Jonsson om de tidigaste götarna 
från Gotland, Gerald Stefke om de danska ster-
lingarna från Lund och Naestved och Borys Pasz-
kiewiczom brakteaterna från Jedrzejöw-klostret 
i Polen. De livländska mynten behandlas i en 
enda artikel {Mihhail Nemirovits-Danlsenko om 
dateringen av sechslingarna) men boken inne
håller också en välkommen skildring om den 
livländska numismatikens historia av Franziskus 
Pärn. Av al lmännare intresse är Stanislaw Su-
chodolskis artikel »Coin hoards discovered in 
churches: a sympton of cult or economy?» (Sva
ret är, enligt författaren, »både ... och».) 

Det är en vacker och välredigerad bok, men 
tyvärr är några av planscherna för mörka. 

Tuukka Talvio 
Museiverket, Myntkabinettet 
PB 913, FI-00101 Helsingofrs 

Genevra Kornbluth, Engraved Gems of the Caro-
lingian Empire. The Pennsylvania State Univer
sity Press 1995. 139 S. ISBN 0-271-01426-1. 

Unter den so reichen, wenn auch nicht zahl
reich erhaltenen Kunstwerken der Karolinger-
z d t gibt es eine kleine Denkmälergruppe, die 
auf Grund von Material, Technik und kunstle-
rischer Qualität eine herausragende Stellung 
einnimmt: die Kristall- und Steinschnittarbd-
ten. Das hier anzuzeigende Buch mit hervor-

ragenden, vidfach stark vergröBerten Fotogra-
fien der kleinformatigen Originale stellt die 
uberarbdte te und im dokumentarischen Teil 
gekurzte Dissertation Genevra Kornbluths an 
der University of North Carolina von 1986 dan 
Es ist eine sorgfältige, kenntnis- und ergebnis-
reiche Untersuchung, die die technischen, sti-
listischen, ikonograpbischen und kunsthistori-
schen Aspekte dieser Pretiosen behande l t 

Bei den 20 erhaltenen Arbeiten, zu denen 
sechs weitere historisch oder bildlich uberlie-
ferte, heute verlorene Stucke hinzuzuzählen 
sind, handelt es sich um bildlich verzierte und 
mit Inschriften versehene Einsätze von Kreu-
zen und Reliquiaren, um Siegel karolingischer 
Herrscher und Geistlicher sowie um Bildwerke 
politischer und rechtlicher Funktion. Bis auf 
den fragmentarischen Stein des Reginboldus 
(NicoloAchat) und die Siegel des Norpertus 
(Achat) und Ludwigs II. (Gagat) bestehen alle 
Gemmen aus Bergkristall. Dieses glasartig 
tranzluzide und sehr harte Mineral wurde seit 
der Antike als Verkörperung von Unvergäng-
lichkeit, R e i n h d t und Wahrheit angesehen 
und galt in der fruhchristlichen und fruhmit-
telalterlichen Allegorese als metaphorische Ma-
terialisation der R e i n h d t des Glaubens, von 
Taufe und Erlösung. Wegen seiner Sdtenhei t , 
Kostbarkdt und der hohen Kunst seiner Bear
beitung war der Bergkristall vornehmster Nut-
zung vorbehalten. 

Die bis auf zwei Ausnahmen nur 3,5-8,5 cm 
kleinen Bergkristall-Werkstucke sind plan oder 
cabochonart ig geschliffenen; die Bilder sind 
seitenverkehrt in die Ruckseite eingeschnitten. 
Nach den detaillierten Beobachtungen Korn
bluths wurden die Miniatur-Zeichnungen mit 
einem harten Material, wohl Diamant, vorge-
ritzt und dann mit rotierenden, auch geboge
nen Scheiben sowie konzentrischen Punkt-
und Kugdbohrern eingeschliffen. Diese klei
nen Kunstwerke sind von uberragender Wir-
kimg; sie strahlen dieselbe innere Bewegtheit 
und Expressivität des karolingischen Figuren-
stils der Mitte des 9. Jahrhunder ts aus wie die 
Buchmalerei und Elfenbeinschnitzerd. Von 
vorne betrachtet - wobei der Cabochonschliff 
das Bild vergröBert - entsteht bei aller Klarheit 
der Zeichnung ein Eindruck von schwebender 
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Transparenz und unirdischer Entruckthei t Es 
ist heute schwer vorstdlbar, wie die Kunstler 
ohne optische Hilfsmittel die winzigen Motive 
so perfekt einbringen könnten. Deswegen mag 
auch Kornbluths Auffassung bezweifelt wer
den, daB der technisch perfekte karolingische 
Kristallschliff mit noch fiir die Antike belegten 
Bogenbohrern durchgefuhrt wurde, deren 
groBer Nachtdl die wechsdnde Drehrichtung 
ist. Immerhin wird die Technik des unidirek-
tionalen Endlos-Antriebs mittels Transmis-
sions-Ubertragung schon fur die byzantinische 
(und fränkische) Granatbearbeitung vermutet 
(B. Arrhenius) und fur die Karolingerzeit ist 
sie nicht nur in der Darstellung eines groBvo 
lumigen Schldfsteins auf fol. Sövdes Uuechter 
Bilderpsalters belegt, sondern auch durch die 
archäologisch dokument ier ten Schiffs- und 
ortsfesten Wassermuhlen. 

Kornbluth behandelt die karolingischen In-
taglios in stilhistorischen Gruppen. Sie begin-
nen in gröBerer Zahl mit dem zweiten Viertel 
des 9. Jahrhunder ts in der Region Metz (ver
einzelt auch Tours), eine weitere Gruppe 
schreibt sie der Hofschule Karls des Kahlen 
(846-869) zu, wiederum andere gehören der 
zweiten Hälfte oder dem Ende des 9. Jahrhun
derts an. Dem Beginn dieses Jahrhunder t s , 
noch der Hofschule Karls des GroBen, läBt sich 
kein erhaltenes oder schriftlich erwähntes Ex
emplar mit Sicherheit zuschrdben. Dieses un-
vermi t td te Auftreten hochkarätigen Kristall-
schliffs, seine zdtliche und räumliche Konzen
tration auf das lothringische Teilreich, sowie 
die Tatsache, daB weder eine vorherige Ent
wicklung noch eine nennenswerte nachfol-
gende Tradition dieser Kunst habhaft gemacht 
werden können, verlangt nach Erklärungen. 
Kornbluth schlieBt byzantinische Anregungen 
aus, verweist dagegen auf technisch-stilistische 
Ubereinstimmungen mit der Zeichnung Karli-
scher Miinzprägung. Die starke raum-zeitliche 
Konzentration deutet auf ein hochspezialisier-
tes Kunst-Handwerk, das fiir einen bestimmten 
Bedarf weltlicher und geistlicher Höfe produ-
zierte. Da merowingerzeitliche Tradit ionen 
ausscheiden, ist eine Kontinuität hochqualita-
tiver Stdnschnitt-Technik doch am ehesten im 
byzantinischen und oberitalischen Bereich vor

stdlbar, selbst wenn (noch) keine zeitgenössi-
schen Denkmäler erhalten sind. Denkbar sind 
allerdings auch Anregungen aus dem persi-
schen Bereich. 

Eingehend befaBt sich die Autorin mit der 
Ikonographie und Funktion der kleinen Kunst
werke. Bd den Siegeln mit Herrscher- oder Be-
sitzerportrait ist dies ebenso offenkundig wie 
bei den Darstellungen der Taufe Christi und 
der Kreuzigung, die primär oder als Spolien in 
Gemmenkreuze und Reliquiare eingesetzt wur
den. Es sind dies die beherrschenden geistig-
religiösen Themen der Karolingerzeit, die im 
Bergkristall ihr adäquates Medium fanden. Be
sonders sei auf Kornbluths uberzeugende Ana
lysen des „Susanna-Kristalls" und des „Regin-
boldus-Achats" hingewiesen. Entgegen der äl
teren Forschung deutet sie das Bildprogramm 
des von Lothar II. von Lothringen (855-869) 
beauftragten Susanna-Kristalls nicht als Vertd-
digung seiner umsuit tenen Heirats- und Schei-
dungspolitik, sondern höchst uberzeugend als 
Visualisierung der königlichen Tugend Justitia; 
Lothar propagierte mit diesem Kristall seine 
Herrschaft als Gerechles Richleraml. Jedoch 
bleibt offen, in welcher Funktion dieses in eine 
fruhneuzeitliche Fassung gesetzte J u w d aus 
dem Schatz von Saint-Denis, das im 18. Jahr
hunder t von den Äbten der maasländischen 
Benediktinerabtei von Waulsort bei der MeB-
liturgie auf der Brust getragen wurde, ur
spriinglich verwendet wurde. 

Von besonderem Interesse fur die Handels
und Wirtschaftsgeschichte der Karolingerzeit 
ist der fragmentarisch erhaltene, ehemals 
flach-ovale, 6,3 cm groBe Reginboldus-Achat, 
dessen Zeichnung die Autorin stilistisch mit 
Buchmalereien der Schule von Tours ver-
gleicht Dieser neben den Siegeln als einziger 
in die Schauseite geschnittene Intaglio zeigt 
uber dem mittigen Namensband die Darstel
lung einer Rotulus-, also einer Nachrichten-
Ubergabe, und unterhalb die Darstellung ei
nes Segd-Bootes mit Ruderer und Steuer-
mann; ein Windgesicht bläht die Segel. Der in 
der Vorstellung der Antike vor Sturm und Was-
serhosen schutzende Achat war nach Korn
bluths intelligenter Entschlussdung ein geeig-
netes Mineral, um einem zu Schiff reisenden 
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Händler als Amulett zu dienen; gleichzeitig -
und sicherlich in erster Hinsicht - war er bei 
der Uberbr ingung von Briefen, Botschaften 
und Anweisungen ein Wahrzeichen seines Auf-
traggebers: ein indiculum. 

Nicht nur Kunsthistorikern, sondern auch 
Historikern und Archäologen sei diese inhalts-
reiche und spannend geschriebene Unter
suchung uber diese einzigartigen Kulturdenk-
mäler empfohlen. 

Egon Wamers 
Museum fiir Vor- und Fruhgeschichte, 

/archäologisches Museum, Karniditergasse 1, DE-
60311 Frankfurt am Main 

Clara Nevéus, Sigfrid Heim och Lena Westling 
Karlsson, Medeltida smäkonst. Sigill i Riksarkivet. 
Skrifter utgivna av Riksarkivet 19. 71 s. Stock
holm 1997. ISBN 91-88366-26-X 

Lagom till invigningen av utställningen »Be
seglat och bestyrkt» på Medeltidsmuseet i 
Stockholm utkom denna atuaktiva lilla volym. 
Det är säkerligen inte en händelse, eftersom ut
ställningen producerades i nära samarbete 
med Riksarkivet Härigenom har Medeltids
museet ytterligare en gång kunnat koppla en 
informativ publikation till en tillfällig utställ
ning om ett viktigt område inom medeltidens 
kulturhistoria. De föregående var, måste jag 
kanske påminna om, utställningarna »Helge
rånet» - om de bevarade fragmenten av me
deltida böcker i Sverige - samt »Runmärkt», 
som handlade om olika typer av runinskrifter. 

Sigillkonsten är hittills en verkligen förbi
sedd företeelse i Sverige, något som illustreras 
av att den största och viktigaste sigillpublika-
tionen fortfarande är Bror Emil Hildebrands 
Svenska Sigiller från medeltiden från 1862; för öv
rigt får man söka sig fram i KulturhisUrriskt lexi
kon för nordisk medellid och där hitta hänvis
ningar. Sedan det produktiva triumviratet 
Svante Hallberg (sigillkonservator vid Riksar
kivet), Rune Norberg (konst- och kulturhisto 

riker med stor bredd) samt Oloph Odenius 
(som under decennier arbetade med de ovan
nämnda fragmenten av medeltida böcker) på 
1960-talet publicerade artiklar har knappt nå
gon forskare ägnat sig åt sigill och sigillstam
par. Riksarkivets bok, som i den engelska sam
manfattningen blygsamt karakteriserar sig som 
»a picture book», en bilderbok, är alltså mycket 
välkommen. 

Efter en inledning om sigillets roll unde r 
medelt iden, hur sigillen fästes, sigillstampar 
e t c , presenteras så ett urval på närmare 70 si
gill i färgbilder. De presenteras kategorivis: kyr
kans män, kyrkliga institutioner som domkapi
tel, kloster och gillen, städer och borgare, land
skap, folkungarna, stormän samt avslutningsvis, 
under rubriken makthavare, sigill för regenter 
utanför folkungaätten, riksföreståndare samt 
riksklämman, det rikssigill som inte var knutet 
till någon kung. 

Boken avrundas med en redogörelse för det 
svåra vårdarbete som Riksakivets avdelning för 
sigillvård utför på Riksarkivets ca 30 000 vaxsi-
gill. Här beskrivs hur man konserverar sigill, 
en vetenskap som är under ständig utveckling, 
och hur man med hjälp av gelé från havsalgen 
agar-agar kan göra formar som inte skadar de 
ofta utomordentligt spröda originalen. Det är 
nämligen framförallt i form av kopior - vanli
gen i gips - man kan visa sigillen, och det är 
också så som de bäst låter sig studeras, efter
som man i de målade gipsavtrycken får bättre 
kontrastverkan än på originalen. 

Kronologiskt sträcker sig urvalet från de 
äldsta bevarade sigillen, som sitter på Sveriges 
äldsta bevarade dokument, från 1160-talet, be
seglat av ärkebiskop Stefan och kung Karl Sver
kersson, till det sigill som på 1520-talet gjordes 
för Gustav Vasa. Här presenteras också, som ob
jekt och som avtryck, Sveriges äldsta bevarade 
sigillstamp, nämligen den mäktiga sigillstamp i 
brons från omkring 1200, för jarlen Karl döve, 
som sensationellt dök upp vid början av 1990-
talet. Den är utförd i nära anslutning till ett an
nat av de äldsta sigillen, det för Karls bror, jarl 
Birger Brosa, från samma tid. Båda är prakt
fulla ryttarsigill, Karls något rikare i utförandet 

Sigillen avbildas i storlek 1:1, och man kan 
alltså studera dem mycket väl. Här finns några 
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av de sigill som måste betecknas som de prakt
fullaste i det svenska materialet: biskopen, her
tig Bengt Birgerssons från 1289 (dokumentets 
dater ing) , hert iginnan Ingeborg Håkansdot
ters, Magnus Erikssons mors (på ett dokument 
från 1321) samt Magnus Erikssons sigill och 
konuasigill från 1320 - de senare sannolikt ut
förda i Frankrike. 

Boken avslutas med en förteckning över de 
68 behandlade sigillen, med uppgift om in
skriften, vilket dokument sigillet hör ihop med, 
mått, vissa litteraturuppgifter etc. Jag har en 
känsla av att det är av layout-skäl som man pre
senterar dessa uppgifter sist, något som medför 
ett avsevärt bläddrande vid läsningen; jag inser 
dock att det skulle ha varit svårt att få plats med 
uppgifterna i anslutning till bilderna. Men jag 
tycker definitivt att man borde ha givit över
sättning av inskrifterna när man nu för första 
gången i modern tid presenterar sigill för en 
bredare publik på ett attraktivt sätt. Och jag 
tycker också att man kunde ha varit generösare 
med litteraturhänvisningar; bland sigillen finns 
det ju många som varit föremål för en konst
historisk diskussion medan andra har diskute
rats som historiska objekt Det är ju bl.a. de 
många infallsvinklarna som gör detta material 
inUessant! 

Medan antalet sigill vidhängda svenska per
gamentbrev väl får antas förbli konstant, så ut
ökas hela tiden antalet sigillstampar. Eftersom 
man från en bevarad sigillstamp får exakt 
samma bild som mötte en medeltida betraktare 
utgör de en viktig, oförfalskad och detaljrik 
källa från många synpunkter, inte minst konst
historisk och kulturhistorisk. Det är särskilt i 
Danmark som beståndet av sigillstampar under 
det senaste decenniets berikats genom nyfynd. 
Därför är det glädjande att en inventering på 
nordisk basis av bevarade sigillstampar är un
der planering. Kan också den här behandlade 
boken, liksom utställningen »Beseglat och be
styrkt», som kommer att visas i ett antal nor
diska meddt idsmuseer framöver, bidra till att 
skapa inUesse för sigillkonsten, kan man nog 
förutspå en ljusnande framtid för sigillforsk
ningen. 

Göran Tegnér 

Riksarkivets beståndsöversikt. Del 1:1-2. Medeltiden, 
Kungl. Maj:ts kansli. Utrikesförvaltningen. Utgi
ven av James Cavallie och Jan Lindroth. Skrifter 
utgivna av Svenska Riksarkivet 8. Stockholm 
1996. 2 Bd, 754 s., med 57 ill. varav 1 färg. ISBN 
91-88366-01-4. ISSN 0346-8488. Pris kr 500:-. 

I det första TV-programmet om Birkagrävning-
arna framhölls - något överraskande för en ar
kivarie - att det dittills viktigaste fyndet var på
träffandet av Hjalmar Stolpes antecknings
böcker i Vetenskapsakademiens bibliotek. Det 
borde varit självklart att de nya grävningarna 
börjat först efter en genomgång av äldre arkiv
material. Arkeologerna delar emellertid sin 
brist på arkivforskningsrutin med de flesta som 
sysslar med det förflutna. I tidningar är det hel
ler aldrig annat än böcker som avses när en ar
tikel avslutas med den högtidliga hänvisningen 
»Källa». De svårigheter som är förknippade 
med besök på arkiv delar arkeologer och konst-
vetare med många historiker. T.o.m. arkivarier 
som besöker främmande arkivinstitutioner kan 
känna sig utlämnade åt tjänstemäns godtycke 
och humör. 

Anmälaren minns från sin ungdom hur det 
i bästa fall kunde gå till när arkeologer letade 
efter material i gamla Riksarkivet på Riddar
holmen. Ett par antikvarier från Riksantikvarie
ämbetet hade flängt runt efter originalrappor
terna från en grävning. Till slut återstod bara 
Riksarkivet! Denna gång behjälptes de olyck
liga av en nitisk arkivarie, som fick ur dem 
»ärendets gång». Fram kom en konseljakt i 
jordbruksdepartementets arkiv med första de
len av rappor ten. Den andra återfanns efter 
nytt bladande i diarier och register i en kon
seljakt i finansdepartementet, för då hade gräv
ningen blivit en fråga om fortsatta anslag. 

Sensmoralen är att forskare tills nu alltid va
rit beroende av arkivtjänstemännens goda vilja 
och, eventuellt, kunnande. Farligast är alltid de 
lika älskvärda som okunniga expeditionsha-
vande som inger besökaren föreställningen att 
han är i de bästa händer. 

Samtidigt som intresset för avhandlingsar
bete minskar, har man inom arkivväsendet sent 
omsider satt i gång att mera energiskt fram
ställa manualer, både som CD från NAD (Na-
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tionell arkivdatabas) utgiven av SVAR (Svensk 
arkivinformation) och i form av tryckta be
ståndsöversikter. Birkagravarna hade idag bara 
behövt slå in namnet Hjalmar Stolpe, för att få 
reda på var dennes kvarlåtenskap finns. För 
andra arkiv är hela förteckningar inmatade och 
kan avläsas från den uppdaterade CD som 
NAD årligen utger. Lika lätt att finna vad man 
söker som på bibliotek kommer det aldrig att 
bli, men NAD suävar så långt det är möjligt att 
underlätta för forskaren att själv kunna orien
tera sig i bestånden - varhelst han befinner sig. 
Tyvärr slarvas det även här. Inför CD:n känner 
bidragande arkiv inte samma respekt som för 
tryckta beståndsöversikter. NAD medger 
snabba och fortlöpande korrigeringar. Blir det 
fel kan man ändra till nästa år ... Risken är bara 
att den möderne forskaren, matad med IT-
övertro, inte inser hur efemära uppgifter det 
ibland är fråga om och att han måste gå vidare 
efter eget huvud. 

Föreliggande beståndsöversikt är den Uedje 
i en rad gedigna utgåvor som hittills publice
rats av Riksarkivet. Tidigare band upptar Kam
mararkivet och kommittéarkiven. I tur står ut
gåvor avseende riksdagsarkiven, de enskilda ar
kiven och centrala myndigheters arkiv. I 
samtliga dessa arkiv ingår handlingar av in
tresse för arkeologer och konsthistoriker. Så 
blir i hög grad också fallet med den sista delen 
omfattande specialsamlingar som kartor och 
ritningar. Här kommer även att ingå ett avsnitt 
om forskningshjälpmedel. 

Ingen som behandlar medelt idens konst 
och kult kan gå förbi Riksarkivets samlingar av 
medeltidsurkunder i form av pergaments- och 
pappersbrev. Många av klostrens böcker slakta
des under Gustav Vasa, och först på 1900-talet 
har de sköna sidor vilka använts som räken
skapsomslag (och alltjämt tjänar sin barbariska 
uppgift) kunnat undersökas och sammanföras 
till imaginära böcker. De små bestånd som 
finns är dyrbara, då hela Norden bevarar färre 
medeltidshandlingar än en äldre stad i Italien 
eller södra Frankrike. Av särskilt intresse är 
samlingen av sigillen, av vilka man kan beställa 
kopior. 

Den stora guldgruvan, inte bara för konst
historiker, utan även för fornforskare och 

arkeologer, är vad som benämns Kungl. Maj:ts 
kansli. Bakom denna skylt döljer sig själva riks
styrelsen. Till den föreliggande beståndsöver
siktens förtjänster hör de lättlästa orienteringar 
som inleder eller interfolierar uppräkningen 
av kortfattade arkivrubriker. Den stora svårig
heten för en icke-arkivarie är ju alltid att få 
korn på var det ena eller andra skall sökas, som 
den inledande minnesbilden illustrerar. - 1 an
slutning till arkivpresentationerna hänvisas 
även till andra arkiv, där kansliets papper av 
olika anledningar hamnat och där besläktat 
material finns. Dagens arkivordningsprinciper 
genomfördes först i början av 1900-talet 

I kansliet går oftast en gräns vid departe-
mentalreformen 1840. Av särskilt intresse 
bland de många serierna från tidigare århund
raden med skrivelser till Kungl. Maj:t från all
männa verk etc. är hovarkitektens och överin
tendentsämbetets skrivelser. I påtagligt nötta 
buntar förvaras här i kronologisk följd överin
tendenternas skrivelser 1686-1840. Som ofta 
finns förteckningar samt topografiska o. a. re
gister till flertalet skrivelseserier i Riksarkivets 
forskarexpedition. 

Från och med 1840 återfinns motsvarande 
skrivelser med bilagor i departementens kon
seljakter. Under senare delen av 1800-talet 
märks också en tydlig ansvällning av arkivma
terialet. Saknar man något i det arkiv där hand
lingarna normalt finns, kan det således ha 
hamnat i en konseljakt. Även utgallrade origi
nalhandlingar eller utdrag ur beslutshand
lingar i b runna eller gallrade arkiv, exempelvis 
församlingsarkiv i prästgårdar rörande kyrko 
byggen och inventarier, kan man med litet tur 
återfinna i en konsdjakt. Principen i ärendes
handläggningen mellan överintendenten och 
kansliet var tidigare att alla handlingar som låg 
till g rund för ett beslut bilades remissvaret till 
Kungl. Maj:t 

Även de långa serierna av konseljakter och 
andra departementshandlingar beledsagas av 
diarier och register. Av textavsnitten framgår 
med stor tydlighet, vad gäller årtal och av
gränsningar, hur kansliets olika organ föränd
rats både före och efter departementalrefor-
men med hänsyn till arkivbildningen. Vissa di
daktiska illustrationer, fylligt kommenterade . 
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belyser de kanslirutiner som inte alltid är så 
lätta att forcera för eftervärlden. 

Till de ibland slumpvis hopbragta volymer 
som ingår i »Amnessamlingar och miscellanea» 
ingår åtskilligt av intresse för konsthistorikern, 
inte bara unde r rubriker som »Skön konst» 
och »Acta ecdesiastica». Till Riksarkivets prakt
fullaste arkiv hör »Sköldebrevssamlingen» med 
av Konungen fastställda vapen för nyadlade 
och högadliga. 

Denna överträffas endast av de även kalli-
grafiskt utstofferade, äldre, numren i sam
lingen »Traktater och urkunder rörande rikets 
förhållande till främmande makter». Serierna 
ingår i nästa huvudavsnitt, »Utrikesförvalt
ningen» med UD:s arkiv och rader av arkiv 
från beskickningar och konsulat. Här påträf
fas unde r s tundom viktiga upplysningar om 
konstinköp samt svenska och utländska konst
närer. 

Detsamma gäller de arkiv från fornstora da
gar som går under den sammanfattande rubri
ken »Sveriges utrikes provinser och kolonier». 
Avbildningar ur dessa arkiv illustrerar de olika 
avsnitten. Ofta utställd är Erik Palmquists bild
beskrivning med kartor och teckningar från en 
svensk ambassad till Ryssland 1673 ur »Musco-
vitica», liksom en perspektivritning av lega
tionshuset i Konstantinopel (ännu i svensk 
ägo) 1757 i »Turcica». En fasadritning till aka
demihuset i Pernau, insänd 1688, ur »Livonica 
II» vittnar om Sveriges dåtida ambitioner i Bal
ticum. Utöver Livonicagruppen finns även åt
skilligt, bl.a. godshandlingar i vissa svenska, en
skilda arkiv, som rör både konst och fornfynd. 

Beståndsöversiktens sista rubrik är »S:ta Ka
tarina svenska församling i S:t Petersburg 
1726-1937», som ingår i avsnittet »Handlingar 
av utländsk proveniens». Av litteraturhänvis-
ningarna framgår att detta Riksarkivets enda 
kyrkoarkiv attraherat en rad skribenter som be
handlat såväl arkitekter, konstnärer, konst
hantverkare som tsarskräddare i den forna kej
sarstaden (övriga kyrkoarkiv finns på landsar
kiven, ett par stadsarkiv och i respektive 
församling). 

Utöver de nämnda hänvisningar som fällts 
in vid respektive avsnitt följer sist ett par sam
lande översikter av källeditioner och litteratur. 

Beståndsöversiktens värde förhöjs av de avslu
tande sextio sidorna med person- och sak
register samt topografiskt register. 

Krister Malmström 
Riksantikvarieämbetet 

Signums svenska konsthistoria: Den romanska kons
ten (del 3), Lund 1995, 399 s. ISBN 91-87896-
23-0. Den gotiska konsten (del 4), Lund 1996, 543 
s. ISBN 91-87896-25-7. Direktpris från Signum 
(tel. 046-144813) 630:-resp. 680:-. 

Vilken beundransvärd satsning av bokförlaget 
Signum att ge ut den svenska konstens historia 
i en serie på totalt 12 band. Förlaget avser att ge 
ut två delar per år (varje vår och höst), vilket in
nebär att den avslutande volymen om nitton
hundratalets konst u tkommer på våren år 
2000. Hösten 1995 utkom d d 3, Den romanska 
konsten, och våren 1996 del 4, Den gotiska kons
ten. Flera författare har medverkat i dessa 
böcker, bl.a. Anders Piltz, Lennar t Karlsson, 
Mereth Lindgren, Jan Svanberg och Marian Ul
len. 

I samband med att volymen om gotiken ut
gavs arrangerades en seminariedag den 
20.5.1996 av bokförlaget Signum på Konstaka
demien i Stockholm. Författarna fick där svara 
på frågor av två granskare, historieprofessor 
Göran Dahlbäck och fil. dr i konsthistoria Äke 
Nisbeth. Vissa synpunkter som där togs upp 
kommer att behandlas nedan, men jag ämnar 
också redogöra för hur författarna och förla
get besvarade kritiken. 

Böckerna om den romanska och den go
tiska konsten är, i likhet med sina föregångare, 
typografiskt välgjorda och rikt illustrerade i 
svart-vitt och färg. Flertalet bilder är av god kva
litet, endast ett fåtal har lyckats mindre bra i 
Uyckningen och blivit antingen för mörka eller 
erhållit missvisande färger. Det är konsten i det 
nuvarande Sverige som behandlas - det var för 
övrigt samma princip som tillämpades när Sig
num gav ut en svensk konsthistoria i ett band år 
1986. Denna gränsdragning är ingalunda själv-
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klar; under medeltiden var exempelvis Finland 
svenskt medan Skåne var i förening med Dan
mark. Göran Dahlbäck påtalade att man inte 
diskuterade denna uppläggning överhuvudta
get, vilket hade varit naturligt med tanke på 
hur annorlunda rikets gränser är idag i jämfö
relse med de medeltida. Denna diskussion, 
gjord av en redaktör, hade exempelvis passat 
väl inledningsvis. Dahlbäck menade vidare att 
innehållet i dessa band delvis präglas av avsak
naden av en redaktör. Förlagschef Viola Ro
bertson besvarade denna kritik med att det tids
mässigt var omöjligt att ha en redaktör med 
tanke på böckernas snabba utgivningstakt När 
det gäller frågan om vilka landområden som 
en svensk konsthistoria bör omfatta, enades 
dock granskarna och förlaget med författarna 
om att det i ett översiktsverk är naturligt att ar
beta utifrån rikets nuvarande gränser, medan 
man i en fördjupad studie väljer att arbeta stifts-
d i e r landskapsvis. Man får också betänka att 
volymen om den romanska konsten hade blivit 
synnerligen mager om enbar t verk i det me
deltida Sverige hade tagits upp med tanke på 
Skånes rika bestånd av romansk konst 

Anders Piltz inleder såväl den romanska som 
den gotiska delen med idéhistoriska avsnitt om 
medeltidens tankevärld, vilket är bra för de lä
sare som är föga bevandrade i medelt idens 
konst. Nyttig information får man också i Me
reth Lindgrens kapitel, som behandlar det r o 
manska respektive det gotiska kyrkorummet. 
Av naturliga skäl finns vissa förklarande texter 
av likartat slag i båda böckerna, eftersom t.ex. 
kyrkorummets triumfbåge förekommer under 
såväl romansk som gotisk tid. Men då förlagets 
målsättning är att varje del i denna konstserie 
samtidigt utgör en helhet, som skall kunna lä
sas separat, blir vissa upprepningar nödvän
diga. 

Därefter kommer man in på själva kyrko
byggandet. På ett klart och övergripande sätt 
behandlar Marian Ullen he lgedomarna i trä 
och Mereth Lindgren motsvarigheterna i sten 
under romansk tid. Jag hade dock gärna sett 
att det funnits ordförklaringar i marginalen, i 
synnerhet när det gäller träkyrkornas t e r m i n o 
logi. Även om man har bra uppslagsverk till
gängliga, skulle det ha varit bekvämt att få vissa 

ord förklarade som t e x . hammarband och lax-
knutning. 

Alla träkyrkorna tas upp i den romanska de
len Uots att flera härrör från medeltidens se
nare delar. En dendrokronologisk datering av 
Hedareds stavkyrka i Västergötland visar ex
empelvis att träden till byggnaden fälldes först 
mellan 1498 och 1503, vilket är flera århund
raden senare än vad man tidigare har t ro t t 
Denna omständighet skulle också ha kunnat ge 
upphov till en intressant diskussion om pro
blemet att många byggnader och föremål inte 
kan placeras i vare sig det romanska eller g o 
tiska facket, eftersom vissa byggnadsskick och 
stilmönster upprepades hela medelt iden ige
nom. Jag menar dock inte att Marian Ullen 
skulle ha skrivit om denna problematik, ty det 
finns inte utrymme för någon diskussion på de 
få sidor som författaren har haft till sitt för
fogande. Denna fråga, som är av principiell 
karaktär för båda medeltidsböckerna, skulle i 
så fall ha behandlats inledningsvis av en redak
tör. 

Jan Svanberg skildrar på ett föredömligt pe
dagogiskt sätt stenskulpturens historia under 
såväl romansk som gotisk tid. Det märks att för
fattaren i allra högsta grad är engagerad i sitt 
ämne. Som läsare rycks man med, på samma 
vis som när man läser en spännande thriller. 
De olika stenmästarna och deras skolor be
skrivs med sina särdrag på ett sätt som är lätt att 
memorera . Texten rymmer också flera tänk
värda och spännande inslag. Svanberg föreslår 
exempelvis att dopfuntsmästaren Majestatis' 
förändrade formspråk mot en allt enklare och 
mer koncentrerad figurframställning kanske 
har en socialt förankrad förklaring. Ty i Skåne 
förekommer denne stenhuggares mest exklu
siva dopfuntar i vissa s.k. stormannakyrkor, han 
har således arbetat för samhällets allra högsta 
skick i det begynnande feodalsamhället. Dessa 
beställare hade råd att införskaffa en funt med 
ett originellt bildprogram och få den utarbe
tad till ett unikt konstverk. På det bondedomi-
nerade Gotland, menar Svanberg, gav samhäl
let andra villkor. Hemmamarknaden och ex
porten innebar krav på en leveranstakt som 
medförde en viss standardisering av produk
terna. Majestatisfuntarna på ön visar således 
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god kvalitet, men figurframställningen är mer 
nivdlerad. 

På seminariedagen framhöll Äke Nisbeth att 
kapitlen om stenskulptur och kyrkobyggande 
borde ha varit integrerade eftersom dessa 
konstarter hör så nära samman. Men då de är 
skrivna av olika författare omöjliggörs detta för
farande. I den gotiska delen skildrar Marian 
Ullen gotikens kyrkobyggande medan Jan 
Svanberg, som ovan påpekats, skriver om sten
skulpturen. Kyrkmålningarna behandlas däre
mot av Mereth Lindgren, som även har förfat
tat kapitlen om glasmåleriet, metallskulpturen 
och de liturgiska kärlen - en insats som visar 
författarinnans mångsidighet. 

Lennart Karlssons genomgång av medeltida 
järnsmide och Uäskulptur utgör mycket väl ut
arbetade och illusUerade kapitel. När det gäller 
träskulpturen ger Karlsson uttryck för en all
män skeptisk inställning till den tidigare forsk
ningen i ämnet, emellanåt med all rätt. Men 
man måste betänka att de konsthistoriker som 
var verksamma under 1900-talets första decen
nier arbetade på ett sätt som var naturligt på 
den tiden. Visserligen beskriver Carl R. af Ugg
las i sin avhandling många romanska krucifix 
på ett mycket nedlåtande sätt, men till hans för
svar vill jag då säga att dessa Kristusbilder ofta 
var övermålade med ett eller flera lager färg, 
som förtog skulpturernas estetiska uttryck. I 
flera fall är det först genom restaureringar i 
modern tid som dessa verks unika kvalitéer 
framträder. 

Lennart Karlsson är också den ende av för
fattarna som genomgående gör pedagogiska slut
summeringar i texten innan nästa bildtyp tas 
upp till diskussion. Karlssons avsnitt innehåller 
också många intressanta aspekter på materia
let. Madonnorna i Njurunda i Medelpad och 
Riala i Uppland av typen sedes sapientiae har av 
den tidigare forskningen i ämnet antingen an
setts vara gjorda på 1200- eller 1400-talet De 
som förespråkar den tidiga tillkomsttiden me
nar dock att skulpturerna har moderniserats 
på 1400-talet, då deras ansikten erhållit en mer 
tidsenlig karaktär. Karlsson tar då upp att vissa 
faktorer ändå talar för att dessa skulpturer bör 
vara gjorda på 1400-talet efter en romansk fö
rebild, eftersom figurernas fylliga ansiktsform 

och voluminösa frisyrer knappast kan ha sin ut
gångspunkt i ett avsevärt slankare romanskt ori
ginal. I detta fall skulle till och med en C14-da-
tering kunna tala om i vilket århundrade ver
ken hör hemma. 

Även träskulpturens teknik ägnas ett kapitel 
i vardera volymen. Det är konservator Peter 
Tångeberg, som på ett klart och okomplicerat 
sätt berättar om de träslag som brukades, hur 
skulpturerna är sammansatta och hur polykro
min är uppbyggd. 

Det är endast ett mindre antal kapitel som 
jag har haft anledning att närmare kommen
tera i denna genomgång. Jan von Bonsdorff 
skriver om hantverkare i senmedeltidens Stock
holm. Det textila kulturarvet behandlas av-
Margareta Nockert och Inger Estham, smycke
konsten av Göran Tegnér, den profana arki
tekturen av Jan-Erik Augustsson och träd
gårdskonsten av Anna-Maria Blennow. Det är 
många författare, och böckerna har därför bli
vit aningen splittrade eftersom varje författare 
har sitt sätt att skriva och olika utgångspunkter 
inför sitt material. Det har därigenom blivit en 
del upprepningar och tråkiga motsägelsefulla 
uppgifter. Den kritik som framfördes på semi
nariedagen och som kommer fram i de olika 
recensionerna kommer att kunna utnyttjas på 
ett konstruktivt sätt i de kommande banden. 
Denna konsthistoria bör i vilket fall som helst 
finnas på referenshyllan i varje större bibliotek 
i Sverige. 

Carina Jacobsson 

Signums svenska konsthistoria: Renässansens konst 
(del 5), Lund 1996, 414 s. ISBN 91-87896-26-5. 
Direktpris från Signum 600:- (inkl. moms och 
frakt). 

Den femte delen i bokförlaget Signums svenska 
konsthistoria utgör, i likhet med föregångarna, 
ett väl sammansatt och rikt illustrerat band. 
Färgbilderna är av hög kvalitet och har blivit 
bättre behandlade i tryckningen än illust
rat ionerna i de tidigare delarna. Särskilt för
nämliga är bilderna av slottens exteriörer, ofta 
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tagna mot en blå himmel, liksom inredning
arna i trä, som fotograferats så att deras este
tiska kvalitéer framträder. 

I detta band inleder Kurt Johannesson, p r o 
fessor i retorik, med att ge en översiktlig skild
ring av renässansens bildvärld i Sverige, som av
sevärt skiljer sig från den i ursprungslandet Ita
lien. Han tar upp grunddragen i den 
schweiziske konst- och kulturhistorikern Jacob 
Burckhardts verk Die Kultur der Renaissance in 
Italien från år 1860, som i hög grad bidragit till 
att forma vår syn på denna period då företeel
ser som t.ex. antikdyrkan, individualism och 
konstnärligt självmedvetande skall ha vuxit 
fram. Johannesson ifrågasätter dock om det var 
under denna tid som den antika kulturen åter
uppväcktes, eftersom man ju läste latin och 
brukade antika läroböcker i skolorna unde r 
medeltiden. Vidare undersuyker han att man 
under denna tidsepok vare sig det gällde konst, 
litteratur eller undervisning, sällan prisade det 
individuella. 

En annan forskare som har granskat Burck
hardts skildring av renässansen är historikern 
Michael Nordberg. I Renässansmänniskan -
1400-talets Italien - myter och verklighet (1993), 
prövas ovan nämnda »renässansbegrepp». 
Nordbergs bok nämns inte och förekommer 
inte heller i den gemensamma litteraturlistan, 
vilket är märkligt med tanke på att den pre
senterar nya infallsvinklar. Särskilt intressant är 
det sista kapitlet, som diskuterar de italienska 
konstnärernas villkor utifrån bevarat källmate
rial. Man får där se prov på hur konstnärerna 
var u t lämnade till sina finansiärers godtycke 
och hur de många gånger fick arbeta under då
liga ekonomiska förhållanden. Man letar för
gäves efter uttryck för det starka självmedve
tande som skall ha varit karakteristiskt för ti
dens konstnärer. 

Innan man börjar läsa om Vasakungarnas 
slott och borgar introduceras man i periodens 
formspråk genom Torbjörn Fultons kapitel 
»Ornamentiken», som tar upp de arkitektur-
och mönsterböcker som kom att bli den utom-
italienska renässansens viktigaste formkällor. 
Därefter kommer ett fylligt och rikt illustrerat 
kapitel om arkitekturen, författat av Göran 
Alm. En fördel med detta avsnitt är att förfat

taren inleder med en tillbakablick på arkitek
turen vid medeltidens slut, varigenom läsaren 
får en plattform att stå på. Vidare avslutas varje 
textdel med föredömliga sammanfattningar 
där de frågor, som författaren ställde inled
ningsvis, rekapituleras och diskuteras. Däremot 
är själva behandlingen av byggnaderna relativt 
deskriptiv och innehåller flera återkommande 
termer som jag tycker borde ha kunnat förkla
ras i texten, som t.ex. karnap och pastejer. För
visso lär flertalet läsare vara fackfolk, men 
hellre en ordförklaring för mycket än tvärt om. 

Byggnadsskulpturens problematik skildras 
med ingående kännedom av Torbjörn Fulton. 
Särskilt intressanta är de inledande sidorna, 
som behandlar stenskulptörernas arbetsvillkor 
och ställning i samhället. Visserligen skulle hel
hetsintrycket ha blivit mera enhetligt om ka
pitlen om arkitektur och byggnadsskulptur 
hade integrerats, men det är en omöjlighet då 
det är olika författare (det är samma upplägg
ning som i volymerna om medeltidens konst). 
Ja, än mer splituat blir inuycket när man upp
täcker att slottsinteriörerna behandlats i ett se
parat kapitel, skrivet av Göran Alm, och sedan 
återkommer dessa inredningar i Mereth Lind
grens avsnitt om måleriet och Torbjörn Fultons 
om skulpturen. 

Mereth Lindgrens skriver medryckande om 
renässansmåleriets förutsättningar, förlage
problematik, uppdragsgivare och bildprogram. 
En stor del av detta kapitel ägnas naturligtvis 
åt porträttmåleriet , tidens nya stora genre. 
Även Torbjörn Fultons andra kapitel om skulp
turen, med bl.a. gravskulptur och stuckatur, be
handlar på ett förtjänstfullt sätt sitt ämne ge
nom att författaren sätter in föremålen i sina 
historiska och idémässiga sammanhang. Läsa
ren får exempelvis veta bakgrunden till varför 
kyrkorna under 1600-talet försågs med separata 
gravkor, vidare diskuteras begravningens soci
ala och genealogiska roll. 

På samma sätt som i de två föregående ban
den avslutar konservator Peter Tångeberg med 
att ta upp de grundläggande principerna be-
Uäffande träskulpturens teknik. Dessa sidor är 
välbehövliga då nästan inga övergripande ar
beten eller specialstudier av detta slag om 1500-
och 1600-talets konst har publicerats. Det kan 
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tyckas märkligt eftersom det finns relativt 
mycket litteratur om medeltida förgyllnings-
och måleriteknik, bl.a. har Tångeberg själv skri
vit Mittelalterliche Holzskulpturen und Allarschreine 
in Schweden (1986). Det vore sålunda på tiden 
att renässans- och barockkonsten blev föremål 
för en motsvarande studie. 

Andra medverkande i detta band är Magnus 
Olausson, som skriver om trädgårdskonsten, 
och Johan Knutsson, som behandlar möblerna. 
Inger Estham presenterar textilkonsten och 
Kersti Holmquist guldsmedskonsten. Flera av 
författarna som medverkat här återkommer i 
nästa del - barockens konst - som utkom 
under våren 1997. 

Carina Jacobsson 
Konstvetenskapliga institutionen, 

Stockholms universitet, 106 91 Stockholm 

P e n d o p e Walton Rogers, Textile Production at 
16-22 Coppergate. The Archaeology of York, 
The Small Finds 1 7 / 1 1 , York 1997, ISBN 1 
872414 76 1. 

En serie av 20 rapporter utgör tillsammans re
dogörelsen för The Archaeology of York, varav 
P. Walton Rogers författat två. Ar 1989 utkom 
hennes bok om textila produkter från utgräv
ningarna vid Coppergate, ett av de fyndrikaste 
områdena i York med vikingatida och medel
tida bosättningar. Är 1997 har hon återkommit 
om textila redskap från samma område samt 
beskrivningar av hur dessa använts i textila p r o 
cessen För själva utgrävningarna redogör R. A. 
Hall. 

Då kulturlagrens stratifiering kunnat klar
läggas vid utgrävningarna och daterande mynt 
m.m. påträffats och dendrologiska bestäm
ningar gjorts, har redskapen relativt väl kunnat 
tidsbestämmas. Därigenom har det varit möj
ligt för författaren att fastställa förändringar be
träffande textilframställningen som skett un
der 800-talet fram till ca 1400-talet Produkt io 
nen har sålunda utvecklats från att ha varit en 
vanlig hemtillverkning till en rad textila hant
verk som praktiserats av manliga specialister. 

De textila teknikerna är många. Beredning 
av ull och lin innebär processer, var och en 
med ett flertal redskap. Detsamma gäller spin
ning, garnbehandling, färgning samt varpning, 
vävning och tygbearbetning. Var och en av 
dessa processer kan dessutom utföras på olika 
sätt med sina variationer av redskap, t.ex. i 
fråga om vikingatida spinning med olika form 
på sländan. Därtill kommer sådana speciella 
tekniker som brickvävning av band, nål- och 
nätbindning. I fråga om nålbindning finns det 
hittills funna enda provet från England på 
denna teknik bland Yorkfynden, och författa
ren antar att det är ett exempel på import från 
Norden, fastän hon å andra sidan tolkar en viss 
typ av bennål som ett nålbindningsredskap och 
alltså ett tecken på inhemsk tillverkning. För
fattaren visar sin behärskning av de olika tex
tilteknikerna. Hon har också mött dem i ett 
stort antal citerade artiklar och böcker på olika 
språk, bl.a. de skandinaviska, vilket visar hen
nes stora beläsenhet i ämnet. Speciellt talrika 
är fynden av sländtrissor, som hon indelar i 
grupper med hänsyn till material och form. Ett 
fåtal tolkar hon som skandinavisk import. Li
kaså beskriver hon de många pinnarna av olika 
material samtjärn-, ben- och kopparnålar med 
hänsyn till signifikanta detaljer som kan be
stämma dem som hjälpmedel för diverse tex
tila arbeten. Så tolkar hon exempelvis Uäpin-
nar av en viss form som förslutningspinnar för 
ullbalan (Om hon dessutom tillgodogjort sig 
innehållit i femte bandet av Elisenhofserien, 
det om träföremål, hade hon fått ytterligare ex
empel på vikingatida textilredskap och deras 
antagliga användning.) Hon iakttar även olik
heter i järntenars form och längd för att tolka 
dem som delar av textilredskap, t.ex. häcklor. 
Hennes sammanställning av fakta och hypote
ser är klarläggande och beundransvärd. Efter
som färgningsprocessen inte efterlämnar någ
ra typiska redskap är avsnittet om den kortfat
tat i boken, men i referenslistan återfinns en 
hel rad av hennes artiklar om färgning, ett om
råde som hon är en erkänd och anlitad expert 
på. 

Författaren utvecklar sin tes att textilredska
pen i York under vikingatiden har stora likhe
ter med dem i andra anglosachsiska fynd och 
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kan anses vara typiska för de traditionella me
toder som använts av kvinnorna, vilka lärt sig 
dem från generation till generation. Föränd
ringar i metoderna sker enligt hennes fram
ställning i början av medeltiden med nya me
toder och redskap som accepterades och an
vändes av manliga hantverkare, vilka bildade 
olika gillen för sina specialiteter. Förattaren be
skriver bl.a. ett märkligt fynd, en detalj av ett 
redskap, nämligen en drivtrissa till en spinn
rock, det redskap som kom att revolutionera 
textiltillverkningen, då det infördes till Europa 
i början av medeltiden. 

Likaså har fynd av vävtrissor av flera textil
forskare tagits som tecken på Uampvävstolens 
införande på 1000-talet. Sådana trissor har ej 
påträffats i England från den tiden, men i Wal
ton Rogers bok återges en vävstolsbild med väv
trissor ur ett engelskt manuskript från 1200-ta-
let. Författaren visar emellertid två redskap 
som hon tror kan ha tillhört en trampvävstol, 
nämligen ett föremål av hävstångstyp, vilket på 
svenska brukar kallas vävhäst, samt en s.k. skaft
käpp, som håller vävsolven. Försiktig som för
fattaren är framhåller hon att det förstnämnda 
redskapet visserligen kan haft samma funktion 
som en vävtrissa men även gjort tjänst i andra 
sammanhang. Vävredskapen som bestämts till 
vikingatid har samtliga tillhört en varptyngd 
vävstol eller en upprättstående vävstol med två 
bommar. 

Det är ett nöje att följa författaren i hennes 
tolkningsarbete. Hennes bok kommer att bli 
en lika stimulerande som nödvändig läsning ve
tenskapligt sett för alla textilforskare i framti
den. 

Gertrud Grenander Nyberg 
Garvargatan 21, 112 21 Stockholm 

Lars Hellman, red. Stora Fondboken. 3000 olika 
stipendier och bidrag inom aUa tänkbara områden. 
Stöd och Stipendier i Stockholm. Stömsund 1995. 
438 s. ISBN 91-972644-0-7, ISSN 1400-7126. Pris 
395:- (i CD-ROM-version 2 495:-). 

Handböcker för att söka stipendier har blivit 
en egen genre. De når stora upplagor och är 

mycket uppskattade av forskare och andra som 
vill försöka finansiera någon speciell verksam
het. Förr fanns inte sådana »uppenbarelse-
böcker», men de flesta av fonderna och sti
pendierna fanns redan då. Djungelns lag härs
kade. Den som visste att orientera sig kunde 
kamma hem stora anslag, de andra fick ingen
ting. Men redan då fanns det genvägar, i form 
av upplysta personer, som man kunde konsul
tera. Om en av mina äldre kolleger bland ar
keologerna påstås det att han delvis finansie
rade sin tillvaro som konsulent. Mot 10% på in
höstade anslag kunde han nästan osvikligt få 
fram de medel man behövde. 

I dag är det lättare, det finns nu flera hand
böcker. Den som nu presenteras har en hel del 
nytt att erbjuda, framförallt aktualitet Den bä
rande affärsidén är att boken ständigt skall för
nyas och komma ut i nya aktuella och uppda
terade upplagor. Stora fondboken finns också på 
CD-ROM för PC och Macintosh - ett bra alter
nativ för universitet och högskolor m.fl. Man 
kan också få hjälp från redaktionen att skaffa 
en personligt skräddarsydd stipendieförteck
ning. 

Den tjocka boken inleds med en bra bruks
anvisning som inte bara redogör för hur man 
skall använda dess olika register utan även ger 
direkt handledning hur man bör bära sig åt då 
man söker anslag. Därefter följer ett avsnitt om 
28 uppslag med nummerlistningar på fonder 
för olika ändamål. Ett av dessa uppslag omfat
tar 255 fonder för kulturändamål inom konst, 
musik, teater, dans, litteratur, konsthantverk 
och hantverk. Under rubriken finner man 
massor av nummer som hänvisar till en ostruk
turerad tryckt databas där de olika fonderna 
beskrivs, den ena efter den andra. 

Nästa avsnitt redovisar i alfabetisk ordning 
med kortnamn alla fonderna i förteckningen. 
Checkar vi t.ex. den viktigaste stipendiegivande 
enheten, nämligen Wallenbergssfären, finner 
vi där sju ingångar, vilket verkligen är långt 
ifrån alla faktiskt existerande - behov finns 
alltså fortfarande för välunderrättade konsul
ter. Väljer vi någon av de förtecknade fonderna 
slår vi upp dess n u m m e r och finner unde r 
detta mycket noggranna data om fondens 
namn, adress, telefonnummer. Därpå följer 
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närmare uppgifter om fondens ändamål och 
om formalia vid sökandet av medel samt angi
vande av senaste ansökningsdatum. Ofta finns 
därtill uppgifter om hur stora medel som årli
gen utdelas. Boken innehåller uppgifter om ca 
3 000 olika stipendier; den avslutas med en ex
empelsamling med ansökningsformuleringar. 

Stora fondboken innehåller våldsamt mycket 
information som många av oss kommer att få 
stor glädje av och kan omsätta i form av kling
ande anslag. I nuläget, med strukturomvand
ling och inskränkningar inom kultursektorn 
men med stigande konjunktur på företagssidan 

och därmed ökande fondutdelningar, kan jag 
inte nog rekommendera en lusläsning av Stora 
Fondboken. Du behöver inte ens söka några me
del, Du kan få belöning ändå genom att till ut
givarna meddela eventuella fel i förteckning
arna. Det är alltså en mycket god investering 
att skaffa boken men se till att du får 1997 års 
upplaga, som är under Uyckning när denna an
mälan görs. I nya upplagan har ca 400 ytterli
gare fonder tillkommit, men priset blir oför
ändrat. 

Jan Peder Lamm 
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