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Recensioner 

Adriana Calinescu (red.), Ancient jewelry and 
archaeology. 288 sidor, rikt illustrerad i svart-vitt. 
Indiana University Press, Bloomington - India
napolis 1996. ISBN 0-253-32993-0. Pris: $ 59,95. 

Ancient jewelry and archaeology är resultatet av ett 
internationellt symposium som avhölls 1991 i 
Bloomington, Indiana, USA. Utgångs-punkten 
var »The Burton Y. Berry collection», en stor 
privatsamling som numera finns i Indiana Uni
versity Art Museums ägo. Samlingen omfattar 
över 4 000 föremål av guld och spänner i tid från 
guldsmidets begynnelse omkring 3000 f.Kr. till 
den bysantinska eran och de stora germanska 
folkvandringarna. En lämpligare samling att arr
angera ett symposium kring får man säkerligen 
leta efter. Publikationen är uppdelad i två delar, 
en inledande som kallas »Approaches to con
text» och en andra som har titeln »From exea
vation to museum». Den första avdelningen om
fattar nio artiklar medan den andra är margi
nellt större och omfattar elva. Till detta skall 
läggas en introduktion av bokens redaktör. 

John Boardman inleder raden av uppsatser 
med att diskutera bland annat smyckets funk
tion. Han menar att man nästan kan bortse från 
möjligheten att smycken bars för sin egen skull 
under den grekiska antiken. Istället var de sym
boler för bärarens sociala status och välstånd. 
Det är därför en paradox att vi idag främst stu
derar dem ur ett konsthistoriskt perspektiv och 
glömmer och bortser från deras »praktiska» 
funktion. Boardman fortsätter sin diskussion 
med att behandla framför allt det grekiska ma
terialet ur skilda synvinklar. Bland annat berör 
han gravskickets betydelse för att materialet 
skall bevaras eller inte. Fanns ett gravskick som 
tillät guld eller fanns det inte? Ur källkritisk syn
vinkel är detta naturligtvis ytterst betydelsefullt 
när vi skall tolka typers utbredning. Det är även 
viktigt att försöka fastställa den kulturhistoriska 
bakgrunden till att guld uppträder inom vissa 
områden eftersom detta i vissa fall kan likställas 
med externa kontakter. Vidare behandlas gem
mer och andra infattningar. Det framhålls att 

dessa valdes dels utifrån sin färg men också för 
sina »magiska» egenskaper. I sammanhanget 
diskuterar Boardman även den ofta återkom
mande frågan om förstoringsglas använts under 
antiken eller inte. Han berör några fynd som tol
kats som sådana men avfärdar dem och hävdar 
att det ännu inte finns vare sig litterära eller ar
keologiska belägg för att förstoringsglas an
vänts. Han menar till och med att sådana aldrig 
har behövts: det finns inga detaljer som är sä 
fina att inte ett skarpt öga kan se dem. 

Nästa bidrag står Wolf Rudolph för. Han gör 
några reflexioner kring kontexten och dess be
tydelse för förståelsen av det arkeologiska mate
rialet. Inom klassisk arkeologi är detta något 
tämligen nytt och Rudolphs uppsats har därför 
stor metodologisk betydelse. För en nordist kan 
mycket emellertid kännas som självklarheter. 
Även nästa artikel är av hans hand. Här tecknar 
han en forskningshistorisk bakgrund till den 
klassiska smyckeforskningen. Han betonar att 
denna präglats av en objektsfixering och att det 
först efter andra världskriget skett en föränd
ring, ett närmande till »vanlig» arkeologi och till 
andra discipliner, främst kanske de naturveten
skapliga. Eftersom Rudolph uteslutande ägnar 
sig åt forskningen kring den antika smyckekon
sten skall jag inte uppehålla mig vid hans bidrag 
i någon större utsträckning. Den som är special
intresserad kommer att finna den mycket läs
värd och fylld av användbara litteraturhänvis
ningar samt präglad av ett försök att insätta 
varje forskargeneration i sin rätta kontext. Vad 
man möjligen saknar är en något större vidd i 
historiken. Rudolph inskränker sig till det klas
siska Medelhavsområdet men glömmer betydan
de arbeten kring provinsialromerskt material. F. 
Henkels arbete från 1913 om romerska finger
ringar i Rhenlandet saknas exempelvis, trots 
att det som materialpublikation och analys är 
mycket betydelsefullt. 

Nästa bidrag, författat av Elizabeth Goring, 
knyter delvis an till den diskussion som Rudolph 
fört om kontextens betydelse. Hon behandlar 
ett cypriotiskt, slutet gravfynd från sen bronsål-
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der och framhåller fyndets unika karaktär som 
just slutet fynd. Detta är annars mycket ovanligt 
och fyndet har därför principiell betydelse för 
bland annat funktionstolkningar och inte minst 
datering. Gravgodset, som härrör från en grav 
med flera, inte exakt samtidiga begravningar, 
hade generellt en högstatuskaraktär och bestod 
bland annat av guldföremål såsom örringar, ett 
importerat mykenskt guldhalsband, guldpärlor, 
guldarmringar etc. På ett av skeletten, bestämt 
som hörande till en ung kvinna, påträffades 
smyckeuppsättningen in situ, och här kunde 
alltså mer detaljerade iakttagelser göras. Hon 
hade sammanlagt sex örringar, tre i varje öra, 
och på ömse sidor om huvudet fanns spiraler av 
guld. Runt halsen hade ett halsband med pär
lor av guld och andra material hängt. Till detta 
kommer två guldfingerringar, båda avsedda 
som sigillringar samt två tåringar av silver. Till 
skillnad från fingerringarna är de sistnämnda 
alltid öppna. Författaren diskuterar vidare vik
ten hos de enskilda föremålen och föreslår 
bland annat att örringarna var medvetet upp
vägda och därför betraktades som ett kombine
rat smycke och »nominellt» värdeföremål. Som 
jag själv visat kan man ju från nordisk romersk 
järnålder konstatera detsamma beträffande 
fingerringar, och det är intressant att den dubb
la funktionen hos smycken kan beläggas så tidigt 
som under sen bronsålder. Detta kan vara vik
tigt att komma ihåg när man analyserar smycke
material. Allt för lätt fastnar man vid de konst
historiska aspekterna. Men vikten kan ju faktiskt 
vara en fräga av vikt! 

Stella G. Miller behandlar i sin uppsats nya 
landvinningar i kunskapen kring nordgrekiska 
smycken från arkaisk till hellenistisk tid. En rad 
betydelsefulla undersökningar har gjorts i denna 
region under de senaste åren och mycken ny 
kunskap har som följd av detta vunnits. Millers 
uppsats är bara en preliminär diskussion men 
materialet kan, sägs det i artikeln, förändra hela 
den i dag rådande uppfattningen om den klass
iska smyckekonsten. I många fall rör det sig om 
material som framkommit i samband med ex
ploateringsundersökningar och det är ju gläd
jande (men kanske förvånande) att denna typ av 
arkeologi kan komma att revolutionera studiet 
av klassiska smycken! Speciellt viktigt är mate

rialet från den arkaiska tiden eftersom detta 
annars är ovanligt. 

Ett material från östra Svarta havsområdet, 
från det nuvarande Georgien, diskuteras av Anna 
Chqonia. I området, känt som Colchis i klassiska 
källor, kan ett inhemskt guldsmide beläggas från 
400-talet f.Kr. och framåt. Detta karaktäriseras 
av genuint inhemska föremålstyper som emel
lertid i dekorvalet visar på inflytande från Grek
land och från Österlandet. Exempel på sådana 
tidiga arbeten är diadem och örhängen. Trots att 
Chqonias uppsats är kort, och främst utgör en 
presentation av karakteristiska typer e tc , är den 
av stor betydelse eftersom den lyfter fram ett 
material som tidigare varit dåligt känt. Det är 
därför glädjande att analyser av material från 
detta område, som låg utanför den direkt gre
kiska och hellenistiska världen, nu börjar publi
ceras internationellt. Dessa material kan mycket 
väl komma att få stor betydelse för den fortsatta 
diskussionen kring det äldsta guldsmidet i Nor
den och jag ser personligen fram mot ytterli
gare arbeten kring detta synnerligen spännande 
material. 

Vladimir Guguev publicerar i sin uppsats en 
mycket rik sarmatisk kvinnograv från första år
hundradet efter Kristus, påträffad i trakten av 
Rostov. Även här rör det sig om en exploate
ringsundersökning och graven framkom i en 
s.k. kurgan, en stor gravhög. Gravgodset var 
osedvanligt rikt och bestod bland annat av ett 
stort antal föremål av guld, varibland speciellt 
märks ett halssmycke i genombrutet arbete med 
figurframställningar. Författaren anför baktriska 
förebilder och menar att hela smyckeuppsätt 
ningen skall ses mot en baktrisk bakgrund. 

Det intressanta och varierade skattfyndet från 
Eauze behandlas av Héléne Guiraud. Eauze, 
som ligger i sydvästra Frankrike, kallades under 
romersk tid för Elusa och det skattfynd som dis
kuteras framkom 1985 vid en räddningsgräv
ning. Det består av mynt (över 28 000 stycken!), 
smycken samt ett fåtal andra föremål. Fyndets 
yngsta mynt kan dateras till 261-262 e.Kr. och 
skatten torde alltsä ha lagts ner nägon gång 
kort efter denna tid. Det argumenteras för att 
smyckena, som bland annat består av ett flertal 
fingerringar, halsband och skilda typer av häng
en (bland annat mynthängen), kan ha tillhört en 
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och samma person. Sammansättningen av smyck
en är även intressant eftersom den delvis består 
av ålderdomliga typer. Exempelvis är några ör
hängen och kaméer nästan antikviteter i jäm
förelse med de yngsta mynten. Men i övrigt har 
materialet en stor homogenitet. Vidare berörs 
verkstadsproblematiken av författaren, och be
lägg för lokal smycketillverkning diskuteras. 
Hennes slutsats är att smyckena bör ha tillver
kats under en begränsad tid i ett antal verkstä
der i nordöstra Gallien. Det förvånar mig en 
smula att det i diskussionen trycks så mycket på 
en centraliserad smycketillverkning (även om en 
lokal tillverkning inte förnekas) och att denna 
till stor del förläggs till de östra delarna av Ro
marriket. Paralleller till enskilda typer söks fö
reträdesvis i Syrien och Egypten, men det rik
haltiga materialet från Britannien glöms bort i 
sammanhanget, trots att man i detta finner 
många belägg för lokal smycketillverkning och 
för lokala typer. Det är märkligt tycker jag att 
detta i högsta grad relevanta material inte alls tas 
med i diskussionen. För nordiska förhållanden 
är kanske två detaljer i skatten värda att notera. 
En är en pärla i form av tre s.k. spiralringspärlor 
som satts samman. Paralleller till dessa, fast 
bara dubbla, finns under äldre romersk järnål
der i södra Skandinavien och det är intressant 
att de fortlever så länge inom det romerska ri
ket. Den andra intressanta gruppen är de ögle-
försedda medaljongerna. Även här finns mot
svarigheter i Skandinavien, men de är yngre. 
Speciellt intressanta är öglorna, som är nära nog 
identiska med de nordiska! 

Catherine Johns behandlar det material som 
jag tyckte mig sakna i Guirauds uppsats, det från 
Britannien. Johns har behandlat detta material 
tidigare i en rad arbeten varav en del anmälts 
av mig i denna tidskrift. Jag skall därför lämna 
hennes uppsats utan närmare kommentar och 
bara konstatera att flera av de stora nya skatt
fynd som framkommit i England behandlas. 

Johns uppsats avslutar den första delen av 
boken och med Robert Laffineurs uppsats 
»Polychrysos Mykene. Toward a definition of 
Mycenaean goldwork» inleds bokens andra del, 
»From exeavation to museum». Laffmeur försö
ker att behandla materialet ur ett mindre tradi
tionellt perspektiv, där dess sociala, religiösa, 

politiska och ekonomiska aspekter betonas i stäl
let för de rent typologiska och kronologiska. 
Detta är onekligen infallsvinklar som erbjuder 
betydligt mer intressanta möjligheter än de gäng
se, och uppsatsen utgör därför ett välkommet bi
drag till smyckeforskningen, inte minst eftersom 
författaren lyckas binda samman de skilda as
pekterna i en lång kedja där ett resultat leder till 
en slutsats i ett annat sammanhang. Del är ju på 
detta sätt som man kan komma vidare och in
sätta föremålen i en rimligare kontext. Att råva
rutillgång, tillverkning, verkstäder och deras or
ganisation, smyckenas symbolik etc. behandlas 
så utförligt kan utgöra en stimulerande inspira
tionskälla, och på en mer generell nivå har 
Laffineurs bidrag relevans även för nordiska 
forskare som sysslar med föremålsstudier. För 
att nämna något om vad som berörs i uppsatsen 
kan diskussionen kring råvarans ursprung fram
hållas. Här lyfts ny forskning fram kring förbin
delser mellan den mykenska kulturen och delar 
av nuvarande Rumänien och Svarta-havsområ
det samtidigt som de traditionella egyptiska för
bindelsernas betydelse tonas ner. Intressant är 
också konstaterandet att man tillverkat såväl 
guldbleck som glaspärlor i samma matriser, dvs. 
man kan fastställa »stämpelidentitet» mellan två 
så vitt skilda typer av material. Jag vill även 
nämna hans diskussion kring verkstäder och or
ganisationen av dessa. Här finns många intres
santa och tankeväckande infallsvinklar som sä
kerligen kommer att stimulera och inspirera 
andra till vidare arbete. 

Dyfri Williams bidrag behandlar den s.k. 
Kyme-skatten, ett fynd som sedan 1870-talet till
hört British Museum. Skatten består av knappt 
100 föremål vilka sägs ha hittats i en grav vid 
Kyme i Mindre Asien. De äldsta föremålen är 
två örhängen från slutet av 400-talet f.Kr. me
dan resterande tillhör den hellenistiska epoken 
eller till och med är yngre än så. På basis av de 
kronologiska förhållandena tycks fynduppgif-
tema vara felaktiga eller otillförlitliga. En mängd 
former finns företrädda i fyndet: örhängen, pär
lor, halskedjor, halsband, diadem etc. Många är 
mycket högklassiga filigran - och granulations-
arbeten vilket är kännetecknande för hellenis
tisk guldsmedskonst. I sin analys av materialet 
betonar författaren de kronologiska och korolo-
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giska aspekterna och någon närmare diskussion 
om teknik eller social kontext förs inte, vilket är 
att beklaga. Däremot berörs möjligheten att ur
skilja verkstäder i materialet med hjälp av olika 
dekorformer. Jag erkänner att detta är en spän
nande infallsvinkel, men min egen erfarenhet 
av dylika analyser är att man måste arbeta med 
ett mycket stort material för att resultaten skall 
ha någon bärkraft, och det räcker definitivt inte 
med att isolera vissa dekorelement. Istället mås
te man ha avsevärt bredare utgångspunkt - och 
framför allt ett stort material. Däremot är det 
självfallet bra att man är öppen för den här ty
pen av frågor, men jag tror att en metodisk med
vetenhet är A och O i sammanhanget. Speciellt 
viktigt är ju detta när man behandlar klassiska 
smycken, där så många förfalskningar florerar 
och man får räkna med att »modern» kopiering 
förekommit. 

Andrew Oliver Jr:s bidrag följer härnäst. 
Det kan ses som ett viktigt källkritiskt inlägg. 
Han behandlar romerska smycken från säkra, 
slutna kontexter. Detta är inte något helt nytt i 
romersk smyckeforskning. Redan 1970 gav B. 
Pfeiler ut en publikation om romerskt smycke
material från första och andra århundradena 
efter Kristus, från säkra, slutna fynd. Men arbe
ten av den här typen är något som får anses som 
speciellt viktigt inom den klassiska arkeologin. 
Där finns så många osäkra fynd med tvivelak
tiga fynduppgifter (se bara på Kyme-skatten 
ovan!) att den kulturhistoriska bild man kan 
skapa är så osäker att man kan fråga sig om den 
har relevans. Det är därför oerhört viktigt att 
man idag allt mer inser de slutna kontexternas 
betydelse och att man utvärderar dem. Som 
Uppsalaforskare betraktar man ju gärna detta 
som en självklarhet, fostrad som man är i den 
Almgrenska källkritiken, men det är som man 
kan konstalera inte självklart. 

Olivers uppsats diskuterar utvecklingen från 
l:a årh. e.Kr. och framåt och urskiljer inled
ningsvis två traditioner i den romerska smycke
konsten. En kan ses som ett utslag för grekisk-
hellenistisk påverkan och är välkänd och all
mänt erkänd. Den andra ser Oliver som ett arv 
från den etruskisk-italiska traditionen. Detta är 
något mer kontroversiellt eftersom vissa fors
kare bestämt avvisar ett klart traditionssamband 

mellan den romerska och den etruskiska smycke
konsten, och något egentligt republikanskt arv 
att bygga på finns inte. Det finns därför ett klart 
kronologiskt glapp mellan det etruskiska guld
smidet och det romerska. Men detta är bara en 
marginell anmärkning där man kan ha delade 
meningar. Viktigt är i stället, att Oliver lyfter 
fram nytt material från säkra kontext och kan 
genom att utvärdera dessa ge en god bild av 
guldsmidets utveckling. Bra och användbar är 
också den katalog som han bifogat till uppsat
sen, omfattande 84 fynd ordnade kronologiskt 
och geografiskt. Genom de litteraturhänvisning
ar som finns kommer denna katalog att bli 
mycket användbar, inte minst när man letar pa
ralleller till nordiskt material. 

Bara en liten detalj skall jag uppehålla mig 
vid ytterligare. Det gäller seden att infatta mynt 
i hängen eller andra typer av smycken. Denna 
tradition utvecklades under 200-talet och ofta 
har mynten mycket vackert arbetade ramar eller 
bårder, detta i motsats till de fåtaliga fynd som 
finns från nordiskt område av verkliga mynt-
hängen. De har bara en mycket enkel ögla av en 
simpel ten. Bra exempel på detta kommer från 
Fullerö-graven i Gamla Uppsala socken eller 
Årslev-graven pä Fyn. Däremot har de medal
jonger, såväl de äktromerska som de germanska, 
som påträffats i Norden och som utgör multiplar 
av romerska mynt ofta dekorbård och arbetad 
ögla. Kanske kan vi här se ett utslag av skilda tra
ditioner, där medaljongerna avspeglar ett be
tydligt närmare samband med romerskt områ
de än vad »mynthängena» gör. Tanken är inte 
helt orimlig eftersom det finns andra faktorer 
som stöder detta, exempelvis ikonografin på 
vissa av de nordiska medaljongerna. 

I en artikel med titeln »From statue to pend
ant» diskuterar Robert A. Lunsingh Scheurleer 
statyetter av den egyptiske guden Harpokrates, 
som använts som hängen. Traditionella frågor 
kring kronologi och ikonografi diskuteras lik
som bruket att bära statyetter som amuletter. 
Det senare är ett egyptiskt drag och egentligen 
främmande i den grekiska och romerska värl
den. Uppsatsen avlutas med en katalog där kän
da fynd förtecknas. 

Nästa bidrag behandlar två matriser av brons 
från George Ortiz samling (Geneve). F"örfatta-
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ren är Michail Ju. Treister och frågor som be
handlas kretsar bland annat kring de motiv som 
förekommer, tillverkningen av själva matriserna 
och användandet av dem. En intressant detalj 
som analysen visar är att en och samma hant
verkare kunde arbeta i skilda stilar. Detta fak
tum är ett viktigt källkritiskt memento när man 
diskuterar verkstäder och enskilda hantverkare 
eller försöker attribuera enskilda smycken till 
sådana. 

Andrew Oddy diskuterar vad man kan få 
fram om man placerar smyckena under ett mik
roskop. Då framträder en mängd detaljer som 
blotta ögat inte förmår att registrera, framför allt 
sådana som visar hur föremålen tillverkats och 
kanske också använts. Han kallar själv sitt bi
drag för »a conservator's guide to cataloguing» 
och uppsatsen har något av karaktären av en 
handbok. Många intressanta exempel ges där 
man med hjälp av mikroskopet kunnat fast
ställa detaljer som varit vägledande, inte bara 
när man rekonstruerar föremålen utan även när 
man funktionsbestämt dem och fastställt till
verkningssättet. En annan sak som lyfts fram är 
behovet av praktiska försök av skilda slag, allt 
från att hamra tunna guldbleck till att tillverka 
filigrantråd. Här instämmer jag helt, liksom när 
han betonar behovet av den här typen av ana
lyser även för den vanliga museala katalogise
ringen av föremålen. 

Nästa uppsats behandlar etruskiska smycken 
i Field Museum of Natural History i Chicago. 
Författaren är Richard Daniel De Puma och han 
diskuterar dels samlingens historia, dels några 
utvalda föremål, framför allt deras kronologiska 
ställning och paralleller till dem. Uppsatsens 
största betydelse ligger i att ett tidigare föga känt 
och publicerat material lyfts fram så att det kan 
tas med i den fortsatta diskussionen. 

Av de återstående fyra uppsatserna i boken 
behandlar Paul Denis några nyförvärv till Royal 
Ontario Museum bland vilka märks några från 
senromersk tid, Maryline Parca diskuterar i sin 
uppsats några amuletter av tunt guldbleck med 
grekiska inskriptioner som ingår i The Burton Y 
Berry collection (Bloomington), Katharine 
Reynolds Brown diskuterar ostgermanskt och 
hunniskt material i Metropolitan Museum of 
Art och Barbara Deppert-Lippitz diskuterar, 

slutligen, senromerska guldfibulor utifrån den 
som ingår i The Burton Y Berry collection. Av 
dessa uppsatser har kanske den om det gotiska 
och hunniska materialet störst intresse för den 
skandinaviska publiken eftersom man där fin
ner diskussioner om föremål och typer som har 
betydelse för förståelsen av den nordiska folk
vandringstidens konst. Bland annat berörs en 
förgylld silverfibula som uppges ha tillhört den 
mycket kända s.k. andra skatten från Szilägy-
Somlyö (Simleul-Silvanei, Rumänien). Resten 
av detta fynd tillhör Nationalmuseet i Budapest. 
Även två hunniska skospännen med infattade 
granater diskuteras och bland annat berörs pro
veniensfrågan. Författaren instämmer inte i den 
av B. Arrhenius hävdade åsikten att arbeten av 
denna höga kvalitet skulle härrör från Kons
tantinopel utan efterlyser ytterligare forskning 
kring proveniens- och verkstadsfrågorna. 

Avslutningsvis kan man konstatera att Ancient 
jewelry and archaeology är en mycket bra expo
nent för det trendbrott som kan konstateras in
om den mer föremålsorienterade arkeologiska 
forskningen. Föremålen behandlas inte längre 
uteslutande som isolerade fenomen där tiden 
och rummet betonas. Istället låter många av de 
forskare som deltog i Bloomingtonsymposiet 
dem få en funktion i en kontext där inte bara 
några aspekter berörs utan där föremålen ses 
som en del av en större helhet. Detta gör att 
många av de bidrag som ingår i boken är mycket 
stimulerande att ta del av, och man inte bara 
anar sig till utan ser tydligt hur nya infallsvink
lar öppnar sig. Speciellt roligt är detta tycker jag 
eftersom boken behandlar klassiska material. 
Här behövs nytänkande och Bloomingtonpub-
likationen kan kanske ses som ett avstamp för 
sådant. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks Torg 5, 753 10 Uppsala 
kent.andersson@arkeologi.uu.se 
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Per H. Ramqvist, Inte bara väggar. Analys av bränd 
lera från järnåUtern. HB Prehistorica. Umeå 1997. 
81 s., 37 fig. ISBN 91-7191-384-x. 

Den sällan uppmärksammade fyndtypen bränd 
lera, som är bland de vanligaste på boplatser 
från brons- och järnålder behandlas i denna 
bok. Analysen av avtryck i bränd lera har haft 
det främsta syftet att spåra konstruktionsdetaljer 
i hus. Underlaget var fynd från bosättningarna 
vid Gene och Amäsbacken i Ångermanland 
som representerar äldre järnålder respektive 
yngre järnålder och medeltid. 

Den inledande genomgången av tidigare 
forskning inom området fokuseras på fragment 
med triangulär genomskärning, vilka bör vara 
spår av rundvirke eller stockar. En tolkning som 
avfärdas är att de skulle tyda på att husen haft 
timmerkonstruktion. Med stöd i fragmentens 
spridning bedöms de snarare vara spår av en 
inre takkonstruktion. 

Kännetecknande för den brända leran från 
Gene är att den är mycket välbevarad och har 
avtryck av nindtimmer, plankor och pinnar i 
olika kombinationer. Merparten av fragmenten 
förekom i den södra och mellersta delen av hus 
I, som bland annat inrymde en bostadsdel. 

Tre frågeställningar är vägledande för analy
sen: a) Vilka konstruktionsdetaljer ligger bakom 
avtryckens form? b) Hur ser den rumsliga för
delningen ut av avtrycken? c) Vad betyder för
delningen ur konstruktionssynpunkt? Förutsätt
ningarna för att analysen skulle kunna göras var 
att husen hade brunnit och att kulturlager och 
lämningar av husen var ostörda av yngre verk
samheter. 

Analysen antyder att fragmenten med av
tryck av rundtimmer förekom i husets mitt och 
i anslutning till härdarna. Detta tolkas som att 
huset haft ett inre tak med tätt lagda rundtimmer 
i husets längdled. Samma spridning hade frag
ment med avtryck av såväl rundtimmer som 
plankor. Detta kan tyda på att det fanns ett rök
fång eller gnistskydd i innertaket. Denna lerkli
ning hade därmed huvudsakligen en eldskydd
ande funktion i husen. Dessutom förekommer 
pinnavtryck, men enbart i anslutning till vägg
arna. 

Motsvarande analys av material från Amäs

backen visar en annan spridningsbild och funk
tion. Lerfragmenten med avtryck hade där an
knytning till härdar eller spisrösen i husen. Den 
brända leran var därför rimligen bindemedel 
och eldskydd i eldstäderna. 

Analysmetoden bedöms av Ramqvist kunna 
utvecklas ytterligare, men bör generellt kunna 
tillämpas på treskeppiga hus från järnålder. Ett 
exempel på ett område som nämns som angelä
get för motsvarande studier är det omfattande 
husmaterialet från Mälardalens äldre järnålder. 

Enligt recensentens bedömning är förutsätt
ningarna för detta relativt dåliga eftersom mer
parten av husen från äldre järnålder i Mälar
dalen inte uppfyller de kriterier som analysme
toden förutsätter. Kännetecknande för många 
av husen är att överplöjning har inneburit att 
kulturlager har förstörts eller rörts om. Fynd
spridningen kompliceras ocksä av att det ofta 
funnits flera bebyggelseskeden. Slutligen har re
lativt få hus brunnit. Av dessa skäl är det emel
lertid viktigt att vara observant på vilka boplat
ser som har sådana gynnsamma bevaringsför-
hållandena att det finns förutsättningar för att 
metoden skall kunna tillämpas. 

Hans Göthberg 
Upplandsmuseet 

S:t Eriks gränd 6, 753 10 Uppsala 
Hans. Gothberg@uppmus.se 

Urve Miller och Helen Clarke (red.), Environ
ment and Vikings. Scientific Methods and Techniques. 
Birka Studies Volume 4. Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer, Stockholm 1997. 
(PACT 52, Rixensart 1997.) 

De av professor Björn Ambrosiani ledda Birka-
undersökningama avslutades för några år sedan. 
Publiceringen av material har redan varit av be
tydande omfång såväl på den vetenskapliga 
som på den populärvetenskapliga sidan. Birka-
utgrävningarna har lett till att både forskningens 
och allmänhetens intresse för Birka och vikinga
tiden stärkts, vilket inte minst de dramatiskt 
ökade besöksströmmarna till Björkö visat. Detta 
intresse fokuseras inte bara till Birka och Björkö 
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utan även till andra betydelsefulla vikingaorter 
i omvärlden och den kulturmiljö som rådde där. 

Den fjärde volymen i serien Birka Studies 
handlar just om kulturlandskaps- och miljöfrå
gor med anknytning till staden Birka, dess om
land samt såväl närbelägna som mera avlägsna 
handelsorter med vilka Birka upprätthållit kon
takter. Volymen innehåller tre större block: 

- ett om kulturlandskaps- och miljöstudier i an
slutning till tidiga stadsbildningar i Sverige, 
Finland, Ryssland och Polen 

- ett om metoder och teknik 
- ett om tillämpningen i samband med Birka-

undersökningen. 
Av mycket stort intresse är naturligtvis de 

studier som företagits i andra vikingatida stads
miljöer som jämförelse med Birkamiljön. 
Marjatta Aalto och Hanna Heinäjoki-Majander 
har behandlat vikingarnas Aldeigjuborg, Staraja 
Ladoga, vid floden Volkhov nära sjön Ladoga. 
Dessa har bland annat kunnat konstatera att det 
vikingatida bosättningslagret (900-tal) var fattigt 
på fröer och kärnor efter naturligt växande arter 
medan rester efter odling av hirs och humle var 
rikligt förekommande, troligen utgörande spår 
efter tröskning och ölbrygd. 

Björn E. Berglund behandlar metoder för 
kulturlandskapskonstruktion med särskild foku-
sering på det vikingatida landskapet kring Bjäre
sjö i Skåne. Här redovisas resultatet mycket 
pedagogiskt i en lättförståelig rekonstruktions
bild, fig. 8 i uppsatsen. 

För arkeologer verksamma i Mälarområdet 
kommer Sven Karlssons och Anne-Marie 
Robertssons uppsats om människans påverkan 
på landskapet under vikingatiden att få stor be
tydelse. Inte minst de särskilda redogörelser 
som utgår från viktigare provtagningsplatser 
med väldokumenterade diagram och dateringar 
synes mycket användbara. Denna uppsats borde 
enligt min uppfattning bli föremål för en sär
skild publicering för att kunna nå ut till en bred
are publik. 

Lars-König Königssons och Göran Possnerts 
studie av 4 000 års kulturlandskapsutveckling i 
Novgorodområdet i Ryssland tar upp flera grund
läggande frågor om landskapsutnyttjande och 
landskapspåverkan i området. Utifrån denna 
gedigna grund, där basfakta av delvis traditio

nell art är en viktig ingrediens, torde arbetet 
kring de viktiga frågorna om hur bland andra 
vikingarna använde detta för vikingaforskning
en så intressanta område under de talrika expe
ditionerna öster- och söderut mot Kaspiska ha
vet, Svarta havet och Konstantinopel i framti
den kunna fortsätta och fördjupas. 

Malgorzata Latalowa presenterar i sitt bi
drag intressanta upplysningar som analyserna 
av de tidigmedeltida kulturlagren i den polska 
hamnstaden Wolin givit vid handen; spann
målstransporter till hamnen är till exempel ut-
läsbara i materialet. 

Irmeli Vuorela skriver om paleoekologiska 
aspekter på tidiga tätorter i södra Finland. Hon 
konstaterar bland annat att det är uppenbart att 
man kan separera fram en grupp av pollentyper 
som karaktäriserar de tidiga stadssamhällena. 
Hon menar även att det är viktigt att använda 
flera metoder parallellt i studier av detta slag, 
till exempel pollen- och makrofossilanalyser. 
Vuorelas resultat och metodinriktning kommer 
att få betydelse för framtida paleoekologiska un
dersökningar inte minst i Estland, Lettland och 
Litauen. 

Nästa stora block handlar om metoder och 
tekniker. Trots att jag är medveten om det stora 
värdet för arkeologer av att vara hjälpligt insatta 
i dessa frågor har jag valt att endast presentera 
de olika uppsatsernas rubriker och författare. 
Det vore nämligen förmätet av mig som arkeo
log att utan en omfattande djupdykning i mate
rialet försöka analysera och beskriva dessa na
turvetenskapliga metoder och tekniker. 

Med utgångspunkt i danskt material har 
Bengt Aaby skrivit om mineraldamm och pollen 
som spår av jordbruksaktivitet. Kerstin Griffin 
har redogjort för användbarheten av fossila växt
rester vid miljörekonstruktioner och studier av 
den tidiga staden. Griffin anför exempel från 
Norge, Sverige och Finland. 

Med utgångspunkt från ett nordeuropeiskt 
material beskriver Sheila Hicks pollenpropor
tions- och polleninflödesvärden som redskap 
ftir tolkning av centralorters och deras omlands 
utvecklingshistoria. 

Torsten Håkansson behandlar jordens mik
romorfologi med särskild hänsyn till Svarta 
Jorden i Birka. Den därpå följande uppsatsen 
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om miljöarkeologi och tidiga städer av Kenneth 
D. Thomas tar upp några frågor, av vilka en är 
alldeles fundamental och måste bli föremål för 
kommande diskussioner inom arkeologsamhäl
let: Hur ser framtiden ut för miljöarkeologin 
särskilt med hänsyn till karriärutsikterna för den 
nya kategorin yrkesarkeologer som har inriktat 
sitt arbete mot denna typ av arkeologi? Hur lö
ser vi detta i vårt land? - I detta block har slutli
gen Carin Tingvall behandlat ämnesområdet 
fytolitstudier på utvald spannmål och andra 
gräsarter. 

Det sista blocket beskriver så själva applika
tionen av det föregående på Birkamaterialet. 
Thomas Andrén och Greger Lindberg presen
terar en seismisk undersökning av Svartajorden 
för att konstatera dess mäktighet inom det 
gamla stadsområdet. Resultaten av undersök
ningarna presenteras pedagogiskt i kartform där 
förutom redovisningen av kulturlagertopogra-
fin även de underliggande jordlagrens och berg
grundens utseende visas. Undersökningen har 
stor betydelse för eventuella framtida undersök
ningar inom Svarta Jorden. 

I den därpå följande uppsatsen beskriver 
Jonas Björck undersökningen av en sediment
kärna tagen i vattnet utanför Svarta Jorden med 
syfte att studera hur människan påverkat Björkö 
och hur isoleringen av Mälaren från Östersjön 
gått till. Björck konstaterar att mänsklig påver
kan är tydlig från vikingatid och fram till stadens 
Birkas upphörande då Björkö åter beskogas. 
Björck kan även konstatera att isoleringen av 
Mälaren från Östersjön under det aktuella ske
det avbryts av en transgression. En fullständig 
isolering ägde rum först omkring år 1300 efter 
att ha pågått i 500 ä 600 år. 

Ann-Marie Hansson och James H. Dickson 
redogör för en undersökning med syfte att ta 
reda på om växtlämningar från vikingastaden 
kunde konstateras i vattnet strax utanför Birkas 
hamn. Detta visade sig vara fallet. Det kan allt
så säkerställas att avfall dumpats såväl på den 
forna stranden som i vattnet utanför. 

Birgitta M.Johansson skriver om snäckskal 
och människor - kulturella och miljömässiga 
vittnesbörd på Björkö. Snäckskal från fjärran 
länder funna i säväl gravar som bosättningslager 
visar tillsammans med många andra föremål på 

Birkabornas omfattande handelsförbindelser. 
Ett studium av de inhemska molluskernas skal 
är bland mycket annat bevis för hur människans 
påverkan medfört förändringar i öns naturtill
stånd. 

Sven Karlssons uppsats om undersökningen 
av pollen, insamlat i en liten våtmarkssvacka i 
Birkaborgen, ger vid handen att bosättningsfa
sen i Birka inneburit ett intensivt landskapsut
nyttjande. Då staden upphört ser man tydligt 
en nedgång i landskapsbruket. Detta bekräftar 
den bild man erhållit genom undersökningar på 
andra håll på ön. 

En kartering av ett lager rikt på organiska 
rester har genomförts av Jan Risberg och Jonas 
Björk. Lagret sträcker sig 50-70 m ut i Björkö-
sundet och är upp till 30 cm tjockt. En viss an
hopning tycks ha skett strax väster om Birkas 
hamnpalissad. Vattenströmmar norrifrån har fört 
en del av detta material söderut från Svarta 
Jorden. 

Bokens sista uppsats är skriven av Jan 
Risberg och Urve Miller. Här får en rad av de 
iaktagelser som redovisats i uppsatserna sin be
kräftelse genom undersökningar av mikro
fossil i jorden, asklagren och sedimenten från ut
grävningsplatsen i Birka och dess omgivning. 
Uppsatsen kan alltså ses som en sammanfatt
ning av en rad av de naturvetenskapliga under
sökningarna som gjorts i samband med Birka-
utgrävningarna. Resultaten pekar också framåt 
och kan utgöra en grund för framtida veten
skapliga insatser. 

Som läsaren av denna anmälan förstår är 
Birka Studies volym 4 en mycket omfattande 
redovisning av de naturvetenskapliga insatser 
som gjorts vid Birkautgrävningarna. De är rent 
av imponerande. Vad jag möjligen saknar i 
sammanhanget är en enkel sammanfattning där 
alla de olika trådarna vävs samman. Jag tror att 
en klargörande sammanfattning skulle kunna 
ligga till grund för en populärvetenskaplig bok 
om vikingarna och deras livsmiljö. Med tanke 
på det stora intresse som utgrävningarna av 
Birka rönt kunde en sådan bok få stor läsekrets. 
Detta är dock snarast att betrakta som ett tips. 
Ett annat tips är att göra en populärvetenskaplig 
utställning om de här framlagda resultaten från 
Birkaforskningen, en utställning som säkert 
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skulle kunna cirkulera mellan landets länsmuse
er. 

Till sist - Environment and Vikings är bra. 
Alla arkeologer med ambitioner bör läsa den. 

David Damell 
Örebro läns museum 

Box 314, 701 46 Örebro 
kansliet@orebrolansmuseum.se 

Gro Steinsland, Eros og dod i norröna myter. 
Teckningar Ovind S. Jordfald. Universitetsfor-
laget, Oslo 1997. 175 s. ISBN 82-00-22938-6. 

Av och till sker det att en avhandling inom några 
få år efter sin publicering, i stället för att glöm
mas bort, blir klassisk. Först ligger den bara rätt i 
tiden, men efter hand visar det sig att den hade 
genombrottskvalitéer. Så har det varit med Gro 
Steinslands arbete om det heliga bröllopet och i 
dag kan man ana vad det var som skulle komma 
att visa sig vara just klassiskt. 

Som alltid när det händer något tar det en 
viss tid innan man blir medveten om vad man 
varit med om. Så är det i trivial mening, men 
också i den mindre uppenbara betydelsen av att 
en händelse fortsätter att växa i och med att hän
delsen själv blir historisk. Därför sker det av och 
till att man, samtidigt med att man i tid fjärmar 
sig från det som hände, närmar sig en djupare 
förståelse av samma händelse. Att så varit fallet 
med Gro Steinslands bok Det heilige bryllup og 
norren kongeideologi upptäcker man när man lä
ser Eros og dod i norrone myter. Pä ett plan är bo
ken en spegling av hennes forskning, under flera 
decennier, om norrön mytologi, på ett annat är 
den en introduktion till mytkomplexet och dess 
mentalitet och på ett tredje är den, som det står 
i inledningen, en personlig bok. Det personliga 
refererar i detta sammanhang bl.a. till forska
rens upptäckt av att själv, kring 1990, ha produ
cerat en händelse som därefter hållit på att växa 
i betydelse och innebörd nästan av sig själv. Av 
den anledningen måste Eros og dod i norrone myter 
också bli en samtidskommentar och man skulle 
kunna tänka sig att boken var en sorts auktori

tativt tillrättaläggande: »Så här är det med den 
norröna mytologin!» Det är inte alls fallet, tvär
tom, boken är en del av det offentliga samtalet. 
Den väntar sig andra inlägg. Den avför inget 
från dagordningen; i stället kan man säga att 
den är skriven av en forskare som inte vill mar-
ginaliseras i sin roll som forskare. 

Denna forskare är på intet vis färdig med sin 
egen forskning och därför för hon sina teser vi
dare samtidigt som hon skriver om hur man i 
dag skall gripa sig an förståelsen av de norröna 
myterna. Som en av de röda trådarna genom 
boken löper det med andra ord resonemang om 
dagens reception av de norröna texterna - om 
det sätt varpå vi tar till oss dem. Receptionshis
toria har sina skrämmande och komiska poäng
er. Det kan man övertyga sig om t.ex. genom att 
läsa en liten artikel av Elisabeth Vestergaard, 
»Germanske transformationer», i Prepublications of 
the English department of Odense university (PEO, 
ISSN 0901- 9235), juni 1994, som bygger på ex
emplet Niebelungenlied. Ställer man nu Gro 
Steinslands närhet till problemen i kontrast till 
ett distanserad forskningshistoriskt perspektiv 
på Niebelungenlied, ser man att det är forskares 
oförmåga att bibringa sina läsare komplexiteten 
och det främmande i den yngre järnålderns och 
vikingatidens mytologi som är receptionens eller 
det offentliga mottagandets problem. Därför är 
Eros og dod i norrone myter i hög grad en bok som 
inte låter sina läsare leva kvar i föreställningen 
att norrön mytologi innehåller några enkla facit 
eller rättesnören. Det är en av de uppenbara po
ängerna med boken att den gör det tydligt för 
sina läsare att vår uppfattning om »antingen -
eller», »rätt och fel», »ont och gott», »sunt och 
osunt», »vi och de» osv. inte kan stödja sig på att 
vi tycker oss känna igen oss själva också i de 
norröna myterna. I lika hög grad som insikten 
om myten är självinsikt är den insikten om det 
främmande. 

För att leda sin läsare fram till denna håll
ning gentemot de norröna texterna och arkeo
logiska föremålen med anknytning till myten tar 
Gro Steinsland till en början upp dagens recep
tionssociologiska problem och varnar för det 
missbruk av de norröna källorna som återigen 
spirar i nationalistiska och fascistoida kretsar. 
Med detta anslag går det att i kapitel två lyfta 
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fram de mycket generella perspektiven för att i 
de följande kapitlen, till och med kapitel 6, leda 
oss över förhållandet mellan man och kvinna till 
den erotiska livsupplevelsen, som fortfarande 
kan delas av de flesta, till sambandet mellan 
eros och död, fram till den norröna uppfatt
ningen att kunskapssökande! - det förhistoriska 
livets ideala fordran - ytterst är beroende av 
könspsykologisk och erotisk initiation. Sökandet 
är en resa varunder man passerar, utsätter sig för 
eller lider sig igenom olika världar. 

Man kan tryggt säga att vi idag inom utbild
ningsväsendet inte ser på kunskapsinlärning på 
detta sätt. Inte ens PBI eller PBL - problemba-
serad inlärning - skulle kunna rättfärdiga den 
norröna synen på epistemologi. 

Gro Steinsland för sin läsare från det väl
kända och fattbara över det dolda och motsä
gelsefulla till det uppenbart avvikande och 
främmande. Det är naturligtvis meningen och 
ett exempel på att det finns viktiga aspekter på 
den mytologiska palimpsesten som gör det 
omöjligt att i dag damma av myterna och göra 
dem till sina egna. Det är uppenbart att kristen
dom, renässans, rationalism, upplysning med 
mera under de senaste 800 åren har satt sig 
tungt på den yngre järnålderns uppfattning om 
verklighet och kunskap. Om detta, åtminstone 
skillnaden mot kristendomen, handlar det sista 
och sjunde kapitlet. 

Eros ogdedéx en utomordentlig introduktion 
till den norröna mytologin och dess annorlunda, 
men delvis igenkännbara, värld. Med sin upp
läggning och sitt tema är boken därtill så fängs
lande att dess språkdräkt har kunnat göras ytt
erst nykter och informativ. Det är en poäng att 
skriva sakligt om det udda och uttrycka sig med 
en precision som av och till tar läsaren med till 
de enskilda orden, t.ex. i ordförklaringar som 
låter oss förstå att Yggdrasil, världsträdet, egent
ligen betyder 'Yggs (dvs. Odens) häst'. Dessa 
förklaringar lägger författaren med sin säkra 
känsla för pedagogik in just där de skapar en ef
fektiv aha-upplevelse. Effektiva är också de små 
serierna av styckeavslutande kopplingar till nu
tiden, t.ex. sidan 35,36 och 38 eller sidan 85 och 
87. Ju längre man kommer i boken desto mer in
trikat blir det att känna igen sin egen moderni
tet i myterna, eftersom distansen mellan våra 

dagar och vikingatiden ökar ju längre fram i bo
ken man kommer. Därför blir det också en iro
nisk och pedagogisk poäng i återkopplingarna 
till nutiden. Sä förhåller det sig t.ex., på tal om 
jotunkvinnan som symboliserar landskapet, 
med iakttagelsen på sidan 87 om bonden och 
målaren Nikolai Astrup: 

Med slik mytologisk tradisjon er det ikke rart at 
nordboer har et ganske saerskilt forhold til land 
skåpet Det går en linje fra vikingetidens erotiske 
landskapsopplevelse, der jotunkvinnen skimtes i 
naturlandskapet, til Nikolai Astrups maleri av 
isjomfruen i det varlige fjellpartiet över Jolster-
bygda. 

Hela poängen med att sätta sig in i sina egna my
ter är naturligtvis att komma fram till någon form 
av självinsikt, som då i bästa fall kan påverka den 
egna produktionen av myter, den som pågår här 
och nu, t.ex. just när man läser om eros och död 
eller vet vad man tycker om Astrup. 

Man kan läsa Eros og dod i norrone myterpå ett 
par timmar på tåget, och åtminstone NSB till
handahåller fortfarande färdbiljetter till en resa 
i den empiriska motsvarigheten till det mytisk
erotiska landskap som boken bland annat rör 
sig i. Likväl är det ingen bok att sträckläsa. 
Tvärtom bör man av och till lägga den åt sidan 
och tänka litet. Skulle man finna det besväran
de att fundera på det egna förhållandet till ero
tik och myter medan man sitter i det kollektiva 
trafikmedlet kan man i stället tänka på mytens 
reception. Det blir en litet mera ordnad resa 
som, trots att det kanske är en omväg, likväl kan 
bli intressant. 

Om Eros og dod i norrone myter kan man säga 
att den är skriven av en religionshistoriker som 
överskrider sitt eget akademiska kunskapsuni
versum. Mycken genus- och mentalitetsforsk
ning inom den yngre järnålderns arkeologi, som 
grundar sig bl.a. på Gro Steinslands bok Det hei
lige bryllup og norren kongeideologi, har gjort sam
ma sak i den anda av vetenskapsteoretisk föränd
ring som präglade 1980-talet Det är i detta, det 
heliga bröllopet som replipunkt, som det klass
iska visar sig i dag. Samtidigt är det uttryck för att 
det antropologiska, sociologiska och socialpyko-
logiska perspektivet tränger sig på de gamla dis-
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ciplinerna och förändrar dem. Om denna situa
tion skall ses som lovande eller tvärtom hotande 
är för tillfället lite oklart, och det kan för den en
skilde forskaren vara svårt att veta var man står 
i frågan och svårt att avgöra om vi befinner oss i 
en verklig vetenskaplig förändringssituation, 
som den i slutet av 1700-talet, eller bara i en ty
pisk fin de siécle-passion med vår egen kunskaps
produktion. En sådan passion och dess ty åtföl
jande spleen har ju förr visat sig följas upp av hår
resande grymheter, och därför kan det vara hög 
tid ftir alla att tänka en stund över om de råkar 
leva i en tid då någonting har hänt, och i så fall 
vad. Dessutom kan forskare som intresserar sig 
för yngre järnålder och vikingatid tänka en stund 
över om allt det här kanske betyder något för 
den forskning de själva bedriver eller om de 
möjligtvis skall överväga att gå och gömma sig. 

Frands Herschend 
Inst. för arkeologi och antik historia 
Sankt Eriks Torg 5, 753 10 Uppsala 
frands.herschend@arkeologi.uu.se 

Anders Hagen, Gåten om kong Raknes grav. 
Hovedlrekk i norsk arkeologi. J. WCappelens 
Forlag A.S. Oslo, 1997. 352 sidor. ISBN 82-02-
16299-8. 

Norsk arkeologis nestor, Anders Hagen, har 
skrivit en populärvetenskaplig bok om de hit
tills opublicerade undersökningarna av Kung 
Raknes hög, den största i sitt slag i Norden. Den 
enorma högen, som ligger i Ullensaker i södra 
Norge, är 90 m i diameter och 20 m hög. Efter 
två större undersökningar framstår monumen
tet än i dag som en olöst gåta. Högen visade sig 
nämligen sakna begravningar och var helt fynd
tom. Vid den senaste undersökningen som ge
nomfördes åren 1939-40 under ledning av 
Sigurd Grieg avslöjades att kärnan i huvudsak 
var uppbyggd av timmer, totalt ca 75 000 stockar 
vilka beräknades motsvara en avverkningsyta 
på 1 000 hektar skog! Genom 14C-analys av 
sparat timmer från högen kunde monumentet 
1957 dateras till 500-talet e.Kr. och är sålunda 
samtida med Uppsala högar. 

Berättelsen om undersökningarna av Kung 
Raknes hög tar sin början i ett brev som den 
endast 22-årige amatörarkeologen Anders Lo
range år 1870 lämnade efter sig som flaskpost i 
Raknehögen efter sitt misslyckade försök att 
finna en förespeglad praktgrav. Därefter beskri
ver Anders Hagen intresset för högen från det 
ti-diga 1800-talets romantiska svärmerier för en 
svunnen forntid och fram till dagens diskussion 
om yngre järnålderns maktstrukturer och riks
bildningsprocessen i Norge. Parallellt blir läsa
ren lotsad genom den norska arkeologins histo
ria som en bakgrund och förklaring till skilda 
tiders förhållningssätt till Kung Raknes hög och 
arkeologin i allmänhet. Detta är egentligen hu
vudämnet för boken. 

Arkeologins barndom i Norge, dvs. 1800-ta-
let, kännetecknades främst av ett närmast hyste
riskt grävande och insamlande av fornsaker. 
Trots unionen med Sverige saknade Norges 
fornminnen lagskydd, och vem som helst kun
de ägna sig åt att samla föremål från forntiden. 
Bara Anders Lorange t.ex., som började som 
amatörarkeolog för att senare bli yrkesverksam, 
kom under sin endast 20-åriga karriär att un
dersöka närmare 500 fornminnen! Museiväsen
det fick också en delvis annorlunda utveckling 
än i Sverige. Norge fick inget starkt centralmu
seum för arkeologin, utan ansvaret delades mel
lan de regionala museerna. Konkurrensen mel
lan dessa bidrog också till att driva på grävandet 
efter praktfulla föremål under loppet av 1800-ta-
lets senare del. Först 1905, strax efter självstän
dighetsförklaringen, antog Stortinget en lag som 
gav skydd åt fornminnena i Norge. 

I slutet av 1800-talet förlorade Norge på kort 
tid alla sina ledande arkeologer vilket bl.a. fick 
som konsekvens att landets riksklenod nr 1, Ose-
bergsskeppet, kom att grävas ut under ledning 
av en svensk, Monteliuseleven Gabriel Gustaf
son. Med på denna grävning som genomfördes 
under sommaren 1904 var de två unga studen
terna Haakon Shetelig och Anton Wilhelm 
Brogger. Genom Gabriel Gustafsons tidiga död 
1915 blev Shetelig och Brogger ensamma an
svariga för publiceringen av Osebergsfyndet 
Från och med nu kom dessa två giganter inom 
norsk arkeologi att dominera forskningen i lan
det långt in på 1950-talet. Medan Shetelig var 
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empirikern och mer traditionellt inriktad på 
glansfulla utgrävningar, blev Brogger den teo
retiske visionären som formulerade huvudpar
ten av de forskningsprogram som skulle styra 
undersökningarna i landet under årtionden 
framöver. Forskningsprogrammen från 1927, 
1936 och 1942-43 var tematiskt upplagda och 
kom att i första hand fokusera på frågor som rör
de stenålderns bosättningsformer, förekomsten 
av hällristningar i landet, järnålderns gårds
struktur och utnyttjandet av skogs- och fjällom
rådena. Genom Sheteligs och Bröggers forsk
ningsinsatser fick norsk arkeologi internationell 
betydelse. 

Med vattenkraftsutbyggnaden under 1950-
talet inleddes en ny epok inom norsk arkeologi 
- exploateringsarkeologin som alltjämt domi
nerar i landet. I förhållande till de tidigare be
gränsade forskningsundersökningarna medför
de senare tiders stora exploateringar betydligt 
större utgrävningsprojekt, vilka gav mängder av 
data och nya kunskaper, t.ex. om utnyttjandet 
av fjällområdena, tidigjärnframställning, järnål
derns byggnadsskick och kustens stenålder. 

Hagen avslutar boken med en forskningshi
storisk tillbakablick där han jämför Brogger-
generationens arkeologi med den moderna ex
ploateringsarkeologins resultat. Han framhåller 
därvid fördelarna med den äldre målinriktade 
programarkeologin, medan exploateringsarkeo
login framställs som problematisk ur flera as
pekter. Brogger-generationens arkeologer valde 
sina grävningsobjekt utifrån vetenskapliga fråge
ställningar, för exploateringsarkeologin är det 
lagen och de statliga verken som styr var det 
skall grävas. De senaste 20 årens exploaterings
undersökningar har omsatt 300 miljoner kro
nor, medan 1930- och 1940-talens betydande 
forskningsinsatser endast omsatte 3 miljoner om
räknat till dagens norska kronvärde. Brogger-
generationen var snabb med att ge ut veten
skapliga publikationer och populärvetenskap
liga skrifter, medan exploateringsarkeologin mest 
producerat rapporter utan djupare analyser. 

Hagen framhåller också exploateringsarkeo
logins destruktiva karaktär. Exploateringsgräv-
da fornlämningar är förstörda för alltid, medan 
det är möjligt att återkomma och göra förnyade 
undersökningar på Brogger-generationens un

dersökningsobjekt. Hagen sticker dock inte un
der stol med betydelsen av exploateringsgräv
ningarnas enorma datamängder. Han konstate
rar att vidare bearbetningar av detta material 
framöver kommer att bidra till omfattande ny
tolkningar av Norges förhistoria. 

Av tillbakablicken framgår att Hagen räknar 
sig själv, åtminstone vad gäller mycket av synen 
på ämnet, till Brogger-generationen, som häm
tade sina modeller, eller analogier, från del gam
la bondesamhället och förhållandena i Norge 
före moderniseringen av det norska samhället 
under efterkrigstiden. ,4C-meloden framhåller 
Hagen som ett revolutionerande hjälpmedel för 
arkeologin. Den teoretiska utvecklingen av ar
keologin frän 1960-talet och framåt har Hagen 
inte mycket till övers för utan han sammanfattar 
den i polemiserande ordalag på sammanlagt 
mindre än en sida. I bokens sista stycke konsta
terar han att »i forsoken på å trenge Ienger inn i 
ukjent terreng har enkelte forskere i senere år 
vaert mer engasjert i å filosofere og teoretisere 
över alternative veivalg, slik at de av og til er 
blitt fristet til å se bort fra de mer konkrete spo-
rene etter fortidens virksomhet». 

En konsekvens av denna syn på arkeologins 
utveckling i Norge under de senaste decennier
na blir sålunda att boken saknar den arkeolo
giska debatten under denna tid och istället be
gränsas till att behandla de viktiga grävnings
projekten och deras resultat. Ett problem av 
mer teknisk art är att det med undantag för ett 
par detaljkartor saknas kartor i boken, vilket gör 
det svårt att placera alla fornlämningar och 
grävningar som beskrivs utan en mycket god 
kännedom om Norges geografi. 

Fram t.o.m. 1950-talet ger dock Hagen en 
spännande och, som jag uppfattar det, fullödig 
beskrivning av norsk arkeologis utveckling. 
Hans jämförelse mellan den äldre generatio
nens programinriktade forskning och exploa
teringsarkeologin är också mycket tankeväck
ande - om än väl negativ - och även i hög grad 
överförbar till svenska förhållanden. 

Peter Bratt 
Stockholms läns museum 

Box 6176, 102 33 Stockholm 
peter@lansmuseum.a.se 
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Jerzy Maik, Sukiennictwo Elblaskie i Srednio-
wieczu [Elbings yllevävning under medeltiden]. 
Acta Archaeologica Lodziensia nr 41. Institut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 
Akademisk avhandl. med tysk sammanfattning 
Löd'z, 1997. 125 s. ISBN 83-85879-86-2. 

År 1980 påbörjade man arkeologiska utgräv
ningar i det område av Elbing som blev förstört 
under kriget men var grunden till den medel
tida staden. Sedan början av 1200-talet var Elb
ing en betydande hamn- och handelsplats och 
ingick i det tyska ordensförbundet. 

Några tusen föremål blev funna, vilka ger en 
bild av innevånarnas materiella kultur. Genom 
den ständiga fuktighet som rådde i de arkeolo
giska lagren har ett stort antal fynd av organiska 
material påträffats, bl.a. textilier. De tygfrag
ment som man fann (ca 400 st.) behandlas i J . 
Maiks doktorsavhandling. De härrör från tiden 
mellan 1230-talet - då staden grundades - och 
omkring slutet av 1400-talet Det textila materia
let är grundligt analyserat och belyses med upp
gifter ur såväl lokalhistoriska källor som allmänt 
handelsekonomiska beskrivningar av medeltida 
förhållanden. Maiks lärofader torde ha varit A. 
Nahlik, även han knuten till universitet i Lödz, 
som tillsammans medj . Kaminska publicerat de 
ännu rikare fynden från det närbelägna Gdansk 
(Danzig). 

De textila fynden är huvudsakligen av ylle; 
endast ett fåtal är av blandat ylle- och växtma-
terial, sannolikt lin, som för övrigt är, i jämfö
relse med ylle, dåligt bevarat i arkeologiska la
ger. För de skräbundna yllevävarna var det ock
så förbjudet att använda lin. Maik indelar fyn
den i tre grupper, en för varje århundrade, 12-, 
13- och 1400-talet Genom analys av ullmateria
len har Maik kunnat fastställa en ökande import 
av västeuropeiska tyger. I Elbing skedde inte nå
gon stor produktion av textilier men en bety
dande handel med sådana. Av textilredskap har 
sländtrissor för spinning med slända hittats. 
Dessutom ger gatunamnen för handen att man 
även använt spinnrock av medeltida typ. Man 
har också funnit två vävtrissor från slutet av 
1400-talet, vilka är typiska för en trampvävstol. 
En sådan är också avbildad på bokens framsida. 
Bilden är utförd i broderi och återger en illust

ration från den kända Mendelboken från cirka 
1385, vilken visar olika hantverkare i arbete. 

Genom att studera medeltida bilder har 
Maik bl.a. kunnat utforska hur textilierna fram 
ställts i vävstolen genom olika uppbindningar 
av skaft och trampor. Sådana och andra om
sorgsfullt utförda analyser gör hans bok värde
full för andra forskare inom området. Den socia
la skildringen av den medeltida staden och dess 
köpenskap samt av det dåtida starka skråväsen
det är intressant för alla historiker att ta del av. 

Gertrud Grenander Nyberg 
Garvargatan 21 

112 21 Stockholm 

Jesper Hjermind, Mette Iversen och Hans Kron
gaard Kristensen (redaktörer), Viborg Sonderse 
1000-1300. Byarkaologiske undersogelser 1981 og 
1984-85. Jysk Arkaeologisk Selskabs skrifter 34, 
Viborg Stiftsmuseums skriftraekke 2. Hojbjerg 
1998. 372 s. ISBN 87-7288-594-7. 

Medan vi fortfarande väntar på publiceringen 
av de senaste decenniernas stora stadsarkeolo
giska undersökningar i Sverige når oss ett upp
fordrande verk från Danmark som redovisar två 
undersökningar i Viborg. Den ena gjordes 1981 
och var en ren forskningsgrävning, inom det 
danska »Projekt Middelalderbyen», och den and
ra gjordes 1984-1985 i samband med en exploa
tering där man genom ett antal provschakt för
sökte hitta den ur antikvarisk synvinkel lämpli
gaste platsen för byggnationen. Det rör sig allt
så inte om några storskaliga undersökningar 
men de har ändå resulterat i en nära 400 sidor 
tjock vacker volym i A4-format som inte lämpar 
sig för sängläsning. Boken innehåller kartor, 
planer, tabeller, foton i svartvitt och färg, engelsk 
sammanfattning och register, det vill säga allt 
vad man kan önska sig av en dylik publikation. 

Viborg är en anrik medeltida stad, mitt på 
Jylland, med domkyrka och en mängd andra 
kyrkliga institutioner. Den är belägen vid västra 
stranden av en sjö och medeltidsstadens cent
rum ligger på en platå en bit över en strand
remsa. De aktuella grävningarna gjordes nedan
för platån, nära sjön, vilket har gjort att beva-
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ringsförhållandena för organiskt material har 
varit exceptionellt goda, speciellt som vattenni
vån med tiden höjts något i sjön. Man har där
för kunnat få en utmärkt kronologi genom en 
mängd dendrodateringar, vilka sträcker sig från 
början av 1000-talet och framåt. 

Efter inledningen följer en genomgång av de 
olika schakten med profiler, planer och Harris-
matriser i mängd, och om man inte är väldigt 
undersysselsatt nöjer man sig här med att av
undsjukt begrunda de många fotografierna av 
danska profiler och 1000-åriga träkonstruktio
ner som ser högst dagsaktuella ut. Därefter ge
nomgås bebyggelsen som huvudsakligen tycks 
ha bestått av flätverkshus. Sedan följer en tradi
tionell gedigen materialgenomgång som är rik
ligt illustrerad med teckningar och bilder. För
utom sedvanliga kategorier som keramik och 
järnföremål finns en del mer kuriösa rubriker 
som »pensel och linneskjorta från 1000-talet». 
Presentationen av fyndmaterialet ger en värde
full bild av den materiella kulturen under me
deltiden. Under rubriken naturvetenskapliga 
undersökningar redovisas animalosteologiska 
och arkeobotaniska analyser bland annat. 

De avslutande kapitlen försöker ge en syntes 
av utvecklingen inom utgrävningsomrädet och 
Viborg i stort under den aktuella tidsperioden 
1000-1300. När undersökningsområdet togs i 
bruk för bebyggelse kring år 1000 var det sankt 
och föga lämpligt för bebyggelse och rustbäddar 
måste läggas ut. Anledningen till bebyggelsens 
placering antas vara det kommunikationsmäs-
sigt viktiga läget vid den övergång som fanns 
över sjön innan vattennivån höjdes. Tre bebyg
gelsehorisonter om vardera 100 år kunde fast
ställas och i den äldsta har lerklinade flätverks
hus dominerat, medan stavkonstruktioner dy
ker upp på 1100-talet och stolpkonstruktioner 
med syll i den sista fasen. Fyndmaterialet visar 
att handeln varit framträdande, både genom 
fynd som explicit visar på köpenskap och ge
nom importvaror. Hantverket har varit det för 
tiden sedvanliga med läderhantverk, kamma-
keri, metallhantering och textil. Jordbruk tycks 
inte ha haft någon framträdande plats i stadens 
ekonomi. De odlade sädesslagen har varit hav
re, korn och framför allt råg. Djurhållningen har 
huvudsakligen gällt får. 

Som framgått ovan är det en förnämlig pub
likation som här anmäls, men några anmärk
ningar måste naturligtvis också göras. Vad man 
saknar är en litet mer personlig infallsvinkel på 
undersökningarna. Även om schakten ser ut att 
vara grävda med maskinmässig precision så är 
det ju faktiskt människor av kött och blod som 
utfört undersökningarna, varför lite arbetsbilder 
och liknande dokumentation av arbetets för
lopp skulle göra att man kom undersökningen 
lite närmare. En presentation av författarna hade 
också varit på sin plats. En del av det vi i svenska 
rapporter kallar administrativa uppgifter är, trots 
att det låter tråkigt, ganska bra att ha med efter
som man då enkelt kan få en uppfattning om 
undersökningens omfattning. 

Eivind Claesson 
Örebro läns museum 

Box 314, 701 46 Örebro 
eivind.claesson.olm® orebroll.se 

Martina-Johanna Bode, Schmalstede. Ein Urnen
gräberfeld der Kaiser- und Völkerwanderungszeit. 
Offa-Biicher Band 78, Karl Wachholtz Verlag, 
Neumunster 1998. ISSN 0581-9741. ISBN 3 
529 01178 9. 368 sid. Pris DM 120. 

Föreliggande publikation går tillbaka på en dok
torsavhandling, framlagd år 1993 vid Christian-
Albrechts-Universität i Kiel. 

Gravfältet, som låg NV om orten Schmal
stede, Kr. Rendsburg-Eckernförde i Schleswig-
Holstein, låg på östsluttningen av en morän-
höjd, inom området för en lokal grustäkt. 
Undersökningarna, som utfördes av Archäolo
gisches Landesmuseum Schleswig-Holstein, 
ägde rum 1977-78 under ledning av Dieter 
Stoltenberg. 314 urnor samt urnefragment re
gistrerades, därtill boplatsrester från yngre bron
sålder. Delvis omfattande skador förekom. 
Ytterligare fynd gjordes vid schaktövervakning 
1979-82. Osteologisk analys har gjorts av H. 
Schutkowski och S. Hummel. Ca 2 km söder 
om Schmalstedegravfältet har det tidigare un
dersökta gravfältsområdet Bordesholm varit be
läget. 
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Gravarna var umebrandgravar, mestadels 
utan stenpackning, täcksten kunde dock före
komma. Ett fåtal urnebrandgropar, flertalet från 
yngre kejsartid, fanns i glesa grupper över ett ca 
20 000 kvadratmeter stort område på morän
höjden. De folkvandringstida, ytligt placerade 
gravarna låg tätt koncentrerade till en begrän
sad del av de äldre gravarnas förekomstområde. 
I det gravtätaste området förekom ofta överlag
rande gravar. Enligt osteologisk analys var män, 
kvinnor och barn representerade i normal om
fattning. Till skillnad från flera andra gravfält i 
området kunde Schmalstede således inte bedö
mas vara ett könssegregerat gravfält. 

Med tanke på de omfattande skador som 
gravområdet utsatts för var det inför artefakt-
och benanalysen nödvändigt att behandla ur
nornas bevarandegrad. Fem klasser urskildes: 
från 1 (nästan helt bevarad urna) till 5 (endast 
fragmentariskt bevarad urna). De flesta urnorna 
tillhörde klass 5. Urnorna hade till maximalt två 
tredjedels höjd fyllts med bålrester. Gravgåvorna 
låg blandade med bålresterna i urnan. Ofta låg 
fibulorna i dess övre del. I ca 70 procent av ur
norna fanns minst en artefakt. Glaspärlor var 
vanligaste gravgåva, följt av fibula. Inga vapen 
påträffades. 

Inga parvis lika fibulor fanns i samma urna. 
Gravfältets totala tidsomfång antyds av fibulor 
med Rollenkappe (per. B2) resp. korsformiga fi
bulor. Nydamfibulor saknades, ett tecken på 
kontinuitetsbrott under yngre kejsartid. 

Den korsformiga fibulan borde vara ett ut
märkt kronologiskt instrument eftersom den fö
rekommer i ett stort område runt Nordsjön och 
i kombination med föremål från både sen kej
sartid och folkvandringstid. En tillförlitlig typo
logi är dock erkänt svår att åstadkomma, efter
som former av huvudplatta, bygel och fot kom
bineras på många olika sätt. Få fibulor är därför 
så lika sinsemellan att de kan bestämmas som en 
typ. På Schmalstedegravfältet fanns tjugo hela 
eller fragmentariska korsformiga fibulor. I en om
fattande analys behandlas dessa fibulor i sam
band med sädana som är kända från Skandina
vien, England, Tyskland och Nederländerna. 

Verbalt och med figur definieras 30 former 
av huvudplatta, 36 former av bygel och 54 for
mer av fot. Den rumsliga fördelningen av dessa 

former illustreras med utbredningskartor. Norge, 
England och Tyskland skiljer sig åt med avseen
de på vilka former av huvudplatta som är vanli
gast. I Norge är variationsvidden större i kom
binationerna av huvudplatta och fot än i Eng
land och i Tyskland. Kanske fanns i de två senare 
områdena en fastare norm för vilka kombina
tioner som borde göras. 

Korrespondensanalys görs beträffande kom
binationer av definierade formelement. Den
na redovisas i grafisk form. De framträdande 
mönstren eller grupperingarna måste dock tol
kas i relevanta begrepp - tid eller rum. Över
siktligt framträder regionala särdrag inom den 
korsformiga fibulans förekomstområde. Så vi
sar t.ex. de norska fibulorna både kontinuerlig 
ändring över tid och jämn regional variation, 
medan de engelska och kontinentala visar fasta
re grupper och mer språngvisa förändringar. 

Det är svårt att datera de korsformiga fibu
lorna, inte enbart därför att de visar så stor for
mvariation. I skandinaviskt gravmaterial kan to
pografisk seriation sällan användas. På konti
nentala och engelska gravfält finns sällan an
knytning till historisk datering. Återstår då att 
försöka fastställa en kronologi genom studiet av 
fyndkombinationer med vedertagna stilar, t.ex. 
Nydamstil eller Stil I. Förutsättningen för att en 
god fibulakronologi skall kunna ordnas är då att 
dessa stilar kan ordnas i tidsföljd, en länge om
stridd fråga. Även för detta syfte, d.v.s. att ord
na fibulornas attribut i tidsföljd, används gra
fiskt redovisad korrespondensanalys. 

För skandinaviska fibulaelement kan då föl
jande grupper ses: a) sådana som kombineras 
med nydamfibulor, silverblecksfibulor och sen
romerska djurhuvudsöljor samt silverblecks
fibulor utan profilsedda djurhuvuden (slutet av 
4:e årh.-första delen av 5:e årh.); b) andra, som 
kombineras med Nydamstil och silverblecksfi
bulor med profilsedda djurhuvuden (mellersta 
tredjedelen av 5:e årh.) samt c) en tredje grupp, 
som kombineras med Stil I-försedda föremål (sis
ta tredjedelen av 5:e årh. och kanske in i 6:e årh.). 

För England och kontinenten kan följande 
sammanfattas: 1) element som kombineras med 
nydamfibulor (slutet av 4:e årh.-första hälften 
av 5:e årh.); 2) element som kombineras med 
hästhuvudsöljor och sammansatta skålfibulor 
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(mellersta tredjedelen till andra hälften av 5:e 
årh.); 3) element som kombineras med likar
made karvsnittsspännen samt frankiska fibulor 
(andra hälften av 5:e årh.- början av 6:e årh); 4) 
en grupp som kombineras med föremål deko
rerade i Stil I (6:e årh;s mitt). 

Parallellt med ovan antydda stilförändring 
synes således ske en förändring av de korsfor
miga fibulornas element samt deras kombina
tioner, varför en kronologisk följd kan urskiljas. 

En jämförelse med Issendorfgravfältets to
pografiska seriation bekräftar huvuddragen i 
korrespondensanalysernas kronologiska resul
tat. Så kan då Schmalstedegravfältets korsfor
miga fibulor ungefärligen fördelas på tiden mel
lan ca 400 och början av 6:e årh. Andra fibula-
typer kan dateras till 5:e årh:s mitt - 6:e årh. 
Kvar står frågan om och i så fall varför nydam-
fibulans horisont saknas på Schmalstedegrav-
fältet. 

Övriga, för kronologiskt syfte mer konven
tionellt behandlade föremålstyper, såsom nålar, 
bältetillbehör, hängen samt pärlor, kan allmänt 
dateras till per. C1-C2 samt folkvandringstid. 
Några detaljer kan nämnas: i en ung kvinnas 
grav, daterad till femte årh:s senare del, fanns, 
förutom tre nycklar, även två fågdformade häng
en. Tolkade som tranor kan hängena anknyta till 
kristen symbolik. Som hängen uppfattas två ro
merska denarer, daterade till 378-388 resp. 
360-363. Astragalfragment, d.v.s. spelpjäser, 
kan dateras till per. C l . Ringar, tillverkade av 
rosenkransen på hjorthorn, finns i några gravar 
(kanske fruktbarhetsamuletter?). Sådana ringar 
förekommer också på gravfält med Reihengrä-
ber. Ringfragment av elfenben (från afrikansk 
elefant?) förekommer också. 

Enstaka toalettredskap förekom, såsom pin
cett, sax, kniv med svängd egg samt örslevar. De 
senare tolkas som redskap för kosmetikahanter
ing. Bland kammarna finns en treskiktskam 
med kretssegmentformigt grepp, visande skan
dinavisk anknytning. Miniatyrredskap, tolkade 
som amuletter, förekommer på Schmalstede, 
liksom på andra nordtyska gravfält från kejsar
tid-folkvandringstid. Ett fåtal sländtrissor före
kommer, med allmän datering till y. kejsartid-
folkvandringstid. Parvis nedlagda nycklar kan 
tolkas som kvinnors amulett för lätt barnsbörd. 

Bland knivarna märks en halvmånformig kniv 
av öländsk typ i kombination med en pryl. 

Gravgåvorna kan sammantaget dateras till 
yngre kejsartid-folkvandringstid, men en mer 
exakt datering är ofta svår. I materialet finns flera 
exempel på anknytning till områden utanför 
närregionen. 

Den omfattande keramikanalysen baseras 
på 89 urnor där kärlprofilen kunnat fastställas. 
Formgrupperna är inspirerad av andras analy
ser av keramik från närbelägna gravfält, men 
följer inte dessa helt. Grundläggande är vissa 
enkla iakttagelser, t.ex. måttsproportion mellan 
mynningsdiameter och maximal bukvidd samt 
halsens form. Därtill kommer dekorelement. 
Företrädare för urskilda grupper redovisas på 
prickkartor över gravfältet. 

Ett syfte är att etablera en tillförlitlig krono
logi med tanke på kontinuitetsproblemen med 
detta gravfält. Ett annat syfte är att undersöka 
om gruppernas rumsliga fördelning speglar so
ciala grupperingar. I en tidigare publikation har 
det hävdats att sådana grupperingar kan urskil
jas. Dateringsfrågan behandlas dels internt, ge
nom fyndkombinationer och horisontell och ver
tikal stratigrafi, dels externt genom jämförelse 
med dateringar från andra gravfält. Sju huvud
grupper urskiljs, bland vilka former med vari
anter förekommer. Varianterna omfattar där
med endast ett fåtal individer. De verbala defi
nitionerna illustreras genom referenser till de 
artefaktavbildningar som för varje grav återges 
i katalogdelen. 

Äldst är terriner med kort trattformig hals, 
förda till per. B2. Kärl med cylinderformad hals 
dateras till per. C2-C3 samt tidig folkvand
ringstid. Kärl med konisk hals, grupperade i 8 
former med 2-3 varianter vardera, täcker sam
mantaget in tiden från och med per. C2 till fol
kvandringstid. Kronologin är dock inte så exakt 
att den kan lösa problemet med ev. kontinui
tetsbrott motsvarande nydamfibulans horisont. 

Ett flätbandsornament, placerat vid över
gången mellan skuldra och buk, som förekom
mer på Schmalstedegravfältet har motsvarighet 
i Spong Hill-gravfältet i Norfolk. Även andra 
dekorlikheter med engelsk keramik finns. En
staka kärl liknar keramik frän södra Tyskland 
och böhmiskt område. 
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Totalt sett sammanfaller Schmalstedekera-
mikens former ganska väl med sådana som tidi
gare urskilts i Schleswig-Holstein, däribland från 
det närliggande Bordesholmgravfältet, där ny-
damfibulan förkommer. I ett försök att precisera 
Schmalstedegravfältets keramikkronologi görs 
en jämförelse med de kerarniska faserna på detta 
gravfält, tidigare behandlade av Saggau. Fibula-
kronologin visar för Bordesholmlokalen pä en 
total användningstid från äldre kejsartid och in 
i sen folkvandringstid. Under sen kejsartid av
söndrades ett särskilt, sydligt gravfält som över
gavs under folkvandringstid. En tendens är att 
kärlformerna blir allt mer varierade under 
nydamfibulans tid, d.v.s. andra hälften av 4:e år
hundradet. 

Under ytterligare jämförelse med keramik 
från högar i regionen kan de stora dragen i den 
regionala keramikutvecklingen ytterligare fast
ställas. Indicierna kvarstår dock att Schmal-
stedegravfältet inte använts under nydamfibu
lans tid. 

Hingst m.fl. har tidigare ansett att den rums
liga fördelningen av osteologiskt bestämda gra
var skulle återspegla sociala grupperingar pä 
Schmalstedegravfältet Detta var enligt Bode en 
förhastad bedömning, orsakad av gravfältets 
omfattande skador i sen tid. 

Benen från 134 gravar har kunnat könsbe
stämmas. Mer än hälften är kvinnogravar men 
inga direkta skäl finns att tolka Schmalstede som 
ett »kvinnogravfält». 115 gravar innehåller unga 
eller till kön obestämbara individer. Män och 
kvinnor har fått gravgåvor i ungefär samma om
fattning. Kvinnornas gravgåvor tycks visa större 
variation än männens. Nycklar och sländtrissor 
finns i kvinnogravar. I övrigt är könsrelaterade 
gravgåvemönster svåra att urskilja. Ingen sär
skild skillnad finns i mansgravarnas keramik 
jämfört med kvinnogravarnas. Ca 31 procent av 
samtliga gravar är barngravar. Med undantag 
för kammar och söljor har barnen samma slags 
gravgåvor som de vuxna. Bode poängterar dock 
att det som finns i graven inte behöver uttrycka 
ett medvetet urval. Slump eller likgiltighet kan 
styra vad som samlas in från gravbålet 

I en tolkande sammanfattning anför Bode 
följande: De folkvandringstida gravarna på 
Schmalstede börjar anläggas omkring år 400 

och efter tiden för nydamfibulans horisont vars 
avsaknad här antyder kontinuitetsbrott. En in
flyttning kan ha skett från den befolkning som 
använt det södra gravfältet på Bordesholmlo
kalen. Schmalstedegravfältets folkvandringsti
da gravar har, som tidigare nämnts, ofta place
rats på äldre gravar, antingen som uttryck för 
brist på tradition eller pietet, eller som uttryck 
för medveten anknytning till tidigare generatio
ner. Artefaktemas formvariation ökar under folk
vandringstid. Kanske började ett traditionellt 
normsystem luckras upp. 

Flera av gravfältets artefakter visar på an
knytningar till exempelvis England, frankiskt 
område samt delar av Thuringen. Vilka relatio
ner dessa kontakter speglar är ovisst; långväga 
varuutbyte eller vandrande hantverkare? 
Schmalstedegravfältet överges vid övergången 
5:e till fire århundradet. För att avflyttning eller 
utvandring skett talar att de yngsta gravarna är 
efter unga individer. En utvandring till England 
kan av flera skäl vara tänkbar, dels på grund av 
de påfallande likheterna i keramikdekor med 
Norfolk, dels därför att historiska källor antyder 
överflyttning från tyska Nordsjökustens områ
den. 

De skriftliga källor som är aktuella utgörs av 
den brittiske munken Glidas' (död ca 570) verk 
De excidio el conquestu Britanniae samt den vörd
nadsvärde Bedas (död 735) engelska kyrkohis
toria. Gildas anses vara alltför tendentiös för att 
kunna utgöra en tillförlitlig källa. Beda behand
lade inflyttning från Ängeln, Saxen och Jylland, 
men ca 250 år efter att detta skall ha skett. Bedas 
uppgifter om att jutar bosatt sig i Kent, angler i 
Östangdn och saxare i Essex, Wessex resp. 
Sussex kan vara en efterhandskonslruktion, 
speglande förhållanden på (i(K)-talet. Schmal-
stede-gravfältet tycks ha övergivits i början av 
500-talet och kan därför knappast sättas sam
man med Bedas uppgifter. 

Det har tidigare observerats att föremål av 
anglisk resp. saxisk proveniens förekommer 
blandat i invandringsomrädena i England. Tro
ligt är därför att invandring skett frän olika de
lar av de kontinentala områdena vid Nordsjön 
och att vissa befolkningsgrupper efter hand har 
kommit att dominera i var sina områden under 
500-talet 
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Martina-Johanna Bodes ovan sammanfatta
de arbete är ytterst ambitiöst genomfört. En lä
sare som inte är särskilt väl förtrogen med ar
keologin i Schleswig-Holstein hade dock säkert 
uppskattat en inledande presentation av aktuel
la problem för regionen vad gäller gravfälts-
mönster, kontinuitetsproblem och andra bebyg
gelsearkeologiska frågor. Därefter kunde en frå
geställning ha formulerats för detta gravfält, sett 
i sitt sammanhang. Visst är det så, att noggrann 
materialanalys ofta genererar viktiga frågor. Lika 
sant är det, att en inledande problemformuler
ing ger logiska förutsättningar för val av ana
lysmetoder och vilka slutsatser som är relevanta. 
Detta behöver inte innebära, att forskaren på 
förhand binder upp sig för val av resultat. 

De omfattande, överregionala korrespodens-
analyserna av korsformiga fibulor leder vidare 
till ytterst intressanta frågor, som tyvärr inte kun
nat vidareutvecklas, till exempel i vad mån so
ciala faktorer och spänningar initierar föränd
ring. 

Kriterierna för form- och variantindelning av 
keramiken kan ibland förefalla något oprecisa. 
Som läsare blir man ibland litet förvånad vid 
jämförelse mellan formbeskrivning och avbild
ning av exempel. Å andra sidan urskiljs ett stort 
antal varianter omfattande ett fåtal kärl. En åter
kommande fråga vid klassifikation är ju vilken 
nivå som är relevant för det behandlade prob
lemet. 

Man får intrycket att författaren strävat efter 
att förutsättningslöst söka utvinna maximal in
formation ur ett ganska svårhanterligt, delvis 
fragmentariskt bevarat gravmaterial. Detta har 
gjorts med stor framgång och en mängd uppslag 
finns att spinna vidare på. En grundläggande 
fråga är dock, i vad mån gravar direkt speglar 
förhållanden i ett levande samhälle. En princi
piell diskussion av detta hade behövts. En sådan 
diskussion kunde kanske ha givit kontinuitets
frågor och antaganden om utvandring en tydli
gare bakgrund. 

Eva Bergström 
Carl von Linnés väg 2 

541 55 Skövde 

Christiane Schnack, Mittelalterliche Lederfunde 
aus Schleswig - Futterale, Riemen, Taschen und 
andere Objekte. Ausgrabung Schild 1971-1975. 
Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und 
Studien 13. Neumunster 1998. 106 s. ISBN 3-
529-01463-X. 

Vid arkeologiska undersökningar i Schild i 
Schleswig Altstadt 1971-1975 framkom ettosed-
vanligt rikt fyndkomplex av medeltida läder. 
Materialet vägdes, undersöktes och dokumen
terades vid der Zentralwerkstatt des Archäolo
gischen Landesmuseums. En sammanställning 
visade att materialet vägde inte mindre än 700 
kg i fuktigt tillstånd. En fantastisk siffra med 
tanke pä att organiskt material så sällan bevaras 
över huvud taget. 

I slutet av 1980-talet bearbetades och analy
serades hela materialet av Christiane Schnack. 
Av praktiska skäl beslöt man att publicera ma
terialet i två delar. Den första delen utkom 1992. 
(Christiane Schnack, Die Mittelalterlichen Schuhe 
aus Schleswig. Ausgrabung Schild 1971-1975. 
Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Stu
dien 10. Neumunster.) Den behandlar dels ut
grävningen av det 5 m tjocka kulturlagret, vilket 
tillkommit frän början av 1000-talet till och med 
första hälften av 1300-talet, dels de 11 466 fyn
den av skodon, vilka utgjorde 91 procent av ma
terialet. I den första delen redogörs även kort för 
olika bearbetnings- och garvningsmetoder för 
läder och för de metoder som använts för att art
bestämma de använda lädersorterna. 

Den nu utkomna andra delen behandlar de 
resterande nio procenten av lädermaterialet. 
Fokus har här framför allt satts på fyndens typo
logiska och kronologiska karaktärsdrag, men 
stor vikt har även lagts på tillverkningsteknik, 
lädersorter och hur man brukat och burit före
målen. Där så varit möjligt har jämförelse gjorts 
med fynd från andra platser. 

Materialet har indelats i fyra huvudgrupper: 
kniv- och svärdsfodral, bälten och remmar, 
pungar och påsar eller väskor samt en grupp av 
olika enstaka läderföremål, som t.ex. jakthand
ske, jaktslunga, boll m.m. De tre första grupper
na har i sin tur indelats i undergrupper. 

Studiet av skoproduktionen visade att det 
allmänna bruket med skor i mjukt get- eller får-
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skinn, under den aktuella perioden, dvs. början 
av tiohundratalet till början av trettonhundra
talet, kom att ersättas med skor av det kraftiga
re lädret från kalv eller nöt. Detta förhållande 
gällde bara till en viss del för det nu aktuella 
materialet. För dessa grupper valde man oftast 
skinn och läder med avseende på den produkt 
som skulle tillverkas. Det kraftiga lädret använ
de man till svärdsslidor och remmar medan det 
mjuka skinnet valdes till pungar och påsar. 

Homogeniteten hos de tre huvudgrupperna 
kniv- och svärdsfodral, bälten och remmar samt 
pungar och påsar eller väskor tyder på att läder
hantverket nu övergick till specialiserad profes
sionell tillverkning, till skillnad mot tidigare pe
rioder då hantverkaren framför allt tillverkade 
skor men även allehanda sorters varor av läder. 
De enskilda produkterna kom nu att tillverkas 
av specialiserade hantverkare som garvare, 
väsk- och bältemakare, skomakare osv. 

Det enda man saknar i denna mycket gedig
na och utförliga bok är fler, ett enda finns, foto
grafier av fynden. Men i övrigt fungerar denna 
bok, för den som är intresserad av skinn, läder 
och medeltida lädertillverkning, som ett grund
läggande uppslagsverk med utförliga teckning
ar av såväl former och tillverkningsdetaljer som 
ornamentik av allehanda slag. 

Anita Malmius 
Arkeologiska Forskningslaboratoriet 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

rian, tingen - som i detta fall består av ett fan
tastiskt urval ur museets samlingar på över en 
halv miljon föremål. Tjugo experter med nära 
anknytning till Kabinettet har gjort sina egna val 
bland det yppersta och resultatet har blivit en 
färgrik bukett omfattande ca 40 artiklar som 
tids- och genremässigt berör hela samlingsom
rådet. Det är alltså inte bara mynt som behand
las utan också sedlar och värdepapper, plån
böcker, sparbössor, numismatisk litteratur, me
daljer och medaljskåp. De flesta författarna har 
skrivit ett eller två bidrag. Flitigast har museets 
tidigare chef Lars O. Lagerqvist varit med hela 
sju stycken. Artiklarnas längd varierar mellan 
tre och åtta sidor. Gemensamt för dem är två-
spaltiga dubbelspråkiga textsidor ställda mot 
bildsidor där föremålen omväxlande har svart 
eller röd bakgrund. Med undantag för världens 
största mynt, 10-dalern från 1644 där stark för
minskning varit ett nödtvång, avbildas alla 
mynt i stark förstoring och oftast visas både åt-
och frånsida. Alla texter är intressanta och all
mänbildande, många därtill också roliga och 
underhållande. Halva behållningen ger ändå de 
njutbara fotografierna av Jan-Eve Olsson, 
Gunnel Jansson, Bengt Lundberg och Gabriel 
Hildebrand. Quadra ger en lättillgänglig och fö
redömlig populärvetenskaplig introduktion lill 
numismatiken och penninghistorien och gör 
god reklam för Myntkabinettets samlingar. 

Jan Peder Lamm 

Quadra. Klenoder i Kungl. Myntkabinettet -
Treasures in the Royal Coin Cabinet. Red. Cia 
Wedin. Stockholm 1998. 161 s. ISBN 91-972720-
6-1. 

Med den eleganta på svenska och engelska av
fattade lilla boken Quadra i handen kan man nu 
få med sig ett bestående minne från sitt besök på 
Kungl. Myntkabinettet. Quadra utgör en motsva
righet till Historiska museets minnesbok Kleno
der. I inledningen förklarar Henrik Klacken-
berg att namnet syftar på bokens kvadratiska 
form men också på det fjärde elementet - mate-

Björn Varenius, Han ägde bo och skeppslid. Om 
rumslighet och relationer i vikingatid och medeltid. 
Studia Archaeologica Umensis 10. Umeå 1998. 
176 s. ISBN 91-7191-439-0. 

Analysen av sociala relationer såsom de avspeg
las i det bebyggelsehistoriska materialet anges 
av författaren som huvudinriktningen i denna 
studie. Inom denna ram har han eftersträvat att 
kritiskt granska de teoretiska och metodiska 
grundvalarna för den bebyggelsehistoriska forsk
ningen rörande vikingatid och tidig medeltid, 
söka bidra till utvecklingen av verktyg för en 
kognitiv arkeologi och slutligen mer konkret 
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analysera social struktur, administrativ indel
ning och bebyggelsemönster under den aktuella 
perioden - en ambitiös men kanske något splitt
rad målsättning. 

Efter den obligatoriska men lyckligtvis rela
tivt kortfattade kunskapsteoretiska inledningen, 
där Varenius särskilt betonar den roll metaforer 
kan ha för tolkningen av förhistoriska förhållan
den, kommer han in på tre mer konkreta prob
lem: makten som social struktur med särskild 
inriktning på följesväsendet, ledungen samt 
slutligen gården som begrepp och socialt feno
men. 

Av dessa upptar följesväsendet och ledungen 
- som ju är besläktade problem - den tyngsta 
delen av texten. Varenius har här som huvud
hypotes att det är familjens - och då särskilt de 
manliga medlemmarnas - inbördes struktur som 
varit det sociala ideal som varit förebild också 
för stormannens följe, inom vilket de sociala 
rollerna kunde identifieras med begrepp som 
»fader», »son» och »broder». 

Dessa följen spelade en stor roll såväl eko
nomiskt och maktpolitiskt som symboliskt. 
Under tidig medeltid utgjorde de därmed ett hot 
mot både statsbildningsprocessen och kungen 
själv. De medeltida kungarna var därför ivrigt 
sysselsatta med problemet hur de skulle kunna 
inlemma stormannaföljena i sin egen maktsfär, 
menar Varenius, vilket skedde genom att de häv
dade laglig överhöghet över dessa. Införandet 
av ledungen, ett fiskalt system i en krigsflottas 
förklädnad, gav kungen möjlighet att få tjänster, 
livsmedel och böter, det vill säga skatter. Efter
som taxeringen och indrivandet av skatterna 
sedan kunde ske mer effektivt med hjälp av en 
territoriell indelning blev skeppsmetaforen ett 
effektivt sätt att överföra det sociala systemet till 
ett territoriellt. 

Den sista problemställningen, gården som 
socialt fenomen, förefaller litet udda i samman
hanget - sambandet med det övriga ligger här 
närmast i författarens generella metod och hans 
sökande efter metaforer. Först behandlas på ett 
resonerande sätt frågan om den forntida bebyg-
gelsenhetens egenskap av gård eller by mot bak
grund av det senaste decenniets utgrävningar, 
som i vissa fall tyder på att fler än ett hushåll kan 
ha funnits inom samma enhet. Varenius tonar 

dock ned motsättningen mellan de bägge tolk
ningarna och framhåller i stället gårdens bety
delse som en nyckelmetafor för den vikingatida 
människans förståelse av alla slags bosättningar, 
från den enskilda odalgården till städer som 
Holmgård och Miklagård. 

Genomgången av bebyggelseförhållandena 
kring den välkända runsten vars text givit boken 
dess namn är märkligt nog inlagd som ett ap
pendix på de allra sista sidorna. Här har förfat
taren gjort en studie av byarna Torsholma och 
Rolsta, som bägge är nämnda på runstenen i-
fråga. Både fornlämningsmaterialet och land-
skapshandlingama jämte andra uppgifter från 
projektet »Det medeltida Sverige» redovisas (även 
om jag som specialintresserad förgäves letat efter 
marklandstalet för Rolsta). Runinskriftens upp
gift om att ägaren av Torsholma hade skiplid i 
Rolsta tolkas här som manifesterandet av en 
överhöghetsrelation inom vilken personella re
surser kunnat utkrävas från grannbyn, ett feo-
dalliknande förhållande som kan ha funnits 
mellan ett stort antal byar i Uppland. 

Det intressantaste avsnittet i boken är enligt 
min mening det som handlar om följet och dess 
relation till familjestrukturen. Här fungerar Vare
nius socialt inriktade metod och strävan efter att 
sätta sig in i den dåtida människans tänkesätt ut
märkt och leder till spännande slutsatser. Detalj
studien av förhållandet mellan Torsholma och 
Rolsta är också intressant, även om tolkningen 
om överhöghet inte är ny. 

Varenius redovisar inga förklaringsförsök till 
hur beroendeförhållandet mellan dessa bägge 
byar kan ha uppstått, men en tanke som ligger 
nära till hands är att det är den yngre enheten, 
kanske bildad under vendel-vikingatid, som här 
har kvar ett gammalt beroendeförhållande till 
en äldre moderenhet. Mycket talar nämligen för 
att sådana yngre sekundära bebyggelser ofta 
kännetecknas av just -ite-namn, medan de äldre 
i stor utsträckning har plurala naturbetecknande 
namnformer. Tyvärr ger det arkeologiska mate
rialet i detta fall dock inget stöd för en sådan 
tolkning, eftersom de bägge byarna uppvisar en 
likartad bild vad avser bevarade fornlämningar. 

När Varenius går igenom och tolkar ledungs
organisationen i de nordiska länderna mot bak
grund av sina slutsatser om följet och sina tan-
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kar om metaforer blir resultatet däremot inte lika 
övertygande. Analysen är här inte heller tillnär
melsevis så djupgående som man kunnat vänta 
när man läst den kunskapsteoretiska diskussio
nen. Detta gäller även - och i särskilt hög grad 
- behandlingen av Ingvarståget, som författaren 
ser som ett stormannalett följe där deltagarna i 
princip tillstött i proportion till hur nära ledaren 
de bott. 

Varenius har rätt i att området kring Sträng
näs är överrepresenterat när det gäller Ingvars
stenar och att det finns flera tecken på att det va
rit Ingvars hemtrakt. Men hans behandling av 
stenarnas spridning i övriga Mellansverige 
måste betraktas som alltför förenklad. Här utgår 
han bara rakt upp och ner från en kartbild där 
stenarna ses som koncentriskt spridda från om
rådet ifråga utan att någon hänsyn tagits till den 
bebyggelsearkeologiska och kronologiska bak
grunden, den allmänna förekomsten av runste
nar i de olika regionerna eller till hur inskrifter
na generellt är utformade, trots att det tidigare 
finns en ingående genomgång av dessa förhål
landen. 

På det viset kommer han att bygga sina slut
satser på avsaknaden av Ingvarsstenar i de ännu 
ej bebodda områdena i norra Västmanland, 
södra Gästrikland och nordvästra Uppland, de 
runstensfattiga bygderna i Olandsområdet, skogs
trakterna i Kolmården samt inte minst Öster
sjön, som omfattar omkring en tredjedel av den 
yttre ring som är utsatt på kartan. 

Vad som i själva verket avspeglar sig i dessa 
ringar är snarast det faktum att Strängnäs ligger 
i centrum av det mellansvenska bebyggelseom
rådet. Inom detta är tätheten på Ingvarsstenar i 
förhållande till övriga runstenar ungefär lika 
hög i de befolkade delarna av Västmanland som 
i Södermanland, och i förhållande till stenar 
som nämner utlandsfärder - vilket sannolikt är 
en bättre jämförelse - har den samma storleks
ordning i Östergötlands kusthärader som i väst
ra och mellersta Uppland. Det mäste ligga mer 
bakom en sådan spridningsbild än bara ryktet 
om ett privat vikingatåg. 

När det gäller ledungen gör Varenius en mer 
ingående analys av förhållandena, men denna 
är i första hand begränsad till de nordiska me
deltidslagarna, vilka redovisas detaljerat. Här

igenom drabbas han av samma låsning som de 
äldre forskare som behandlat ledungen, nämli
gen föreställningen att hundaret varit det ur
sprungliga hamneinddade ledungsdistriktet. 
Detta har i sin tur lett honom till liknande tröst
lösa beräkningar som dessa forskare laborerade 
med för att få det hela att stämma, även om det 
skett i mindre skala. 

En större hänsynstagande till det övriga histo
riska och inte minst bebyggelsearkeologiska ma
terialet skulle här ha varit på sin plats. Här finns 
flera genomgångar redan gjorda (de senaste upp
enbarligen okända för författaren) som visar hur 
ojämna hundarena var vad avser såväl befolk
ningsunderlag som antal hamnor. Både i dessa 
arbeten och i äldre forskning har dessutom på
visats att det i flera områden finns starka indika
tioner på grupperingar om tolv hamnor, distrikt 
som uppvisar tecken på att ha varit skeppslag 
vars gränser inte alltid sammanfallit med hun
darenas och som inte haft något bestämt förhål
lande till dessa. En dubbelhet mellan hamnor 
och hundaresåttingar kan också - som flera for
skare påtalat - spåras i Upplandslagen, och 
mycket talar i själva verket för att naturaskepps-
visten kan ha uppburits från hamnorna medan 
penningskeppsvisten uttagits från hundaresåt-
tingama. 

Lagtexterna kan inte heller tas till intäkt för 
att ledungsdistrikten innehöll 16 hamnor, som 
Varenius förutsätter utan närmare diskussion. 
Att en fjärding botade tio marker för utebliven 
skeppsvist medan tre hamnor botade samman
lagt nio innebär nämligen inte att fjärdingen 
måste ha omfattat fyra hamnor. En maximering 
av böterna vid just tre enheter av något slag fö
rekommer i många olika sammanhang i land
skapslagarna, särskilt Södermannalagen, och sä
ger ingenting om totalantalet. Maximiböterna 
har i stället gällt oavsett hur många hamnor i 
skeppslaget som uteblivit, så länge inte några av 
dem bildade en hel skeppstagsfjärding. En sådan 
var ett vidare begrepp än bara de hamnor som 
ingick i den; bland annat förefaller den av det 
västmanländska materialet att döma ha repre
senterats av en särskild fjärdingsman. Av sam
ma material framgår också att dessa fjärdingar 
innehållit tre och inte fyra hamnor, alltså tolv i 
ett helt distrikt. Detta relativt tydliga material 
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borde rimligen få företräde framför de ständigt 
återkommande men alltid lika pressade försö
ken att få antalen hamnor i sex sörmländska 
hundaren på 1300-talet - 20, 17, 45, 17, 32 resp. 
16,5 - att överensstämma med 16 per hundare. 

När det gäller dateringen av ledungen gör 
Varenius inga allvarligare försök att tränga 
bakåt i tiden från landskapslagarnas tillkomst. 
De arkeologiska genomgångar som antyder att 
hamnorna har förhistoriskt ursprung förbigås 
helt, och detsamma gäller de sagauppgifter som 
förlägger åtminstone den norska ledungens upp
komst till 900-talets andra hälft. Denna tradition 
har stöd också i skaldedikterna och borde mot 
bakgrund av övriga indikationer åtminstone ha 
omnämnts i undersökningen. 

Varenius slutsats att ledungsskeppet varit en 
metafor som utnyttjats av kungamakten för att i 
första hand driva in skatter är ett intressant tanke
experiment som dock saknar stöd i källmateria
let när detta betraktas i sin helhet. Även om för

fattaren ofta är föredömligt försiktig och öppen 
i sina resonemang har den grundhypotes han 
velat pröva gjort honom alltför låst vid vissa 
tolkningar och forskningstrender som främst 
har sitt ursprung inom den historiska discipli
nen. Som arkeolog har man tillgång till ett 
mycket större källmaterial, inte minst i Mälar
området. Detta material kan utnyttjas avsevärt 
mer än som gjorts hittills, och här finns stora 
möjligheter att utvinna ny information med 
hjälp av fördjupade och förfinade analysmeto
der. Det är i själva verket förvånande hur ofta 
dagens arkeologer ignorerar detta material och 
i stället utgår från de många gånger högst hypo
tetiska tolkningar som gjorts av historiska fors
kare utifrån ett källmaterial som är betydligt 
mer begränsat i tiden. 

Mats G. Larsson 
Mossby 12, 274 53 Skivarp 
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När arkeologer finner något i marken drar det 
ofta uppmärksamheten till sig. Journalister sö
ker upp platsen, ställer frågor och skriver sedan 
om sensationella fynd och helst om vikingar! 
Tidningsläsarna försummar sällan sådana artik
lar. Det är färskvara, som kanske inte alltid hål
ler måttet vid en närmare granskning. 

Nästa steg i informationen är när arkeolo
gen själv går ut till allmänheten med resultaten 
av sin granskning. Detta sker en och annan 
gång i dagstidningar men oftare i tidskrifter el
ler böcker av populärvetenskaplig natur. Ar-
keologi är ett ämne som synes lämpa sig väl för 
just detta, om man inte har för stora ambitio
ner när det gäller att lättfattligt förklara teorier 
bakom forskning och slutsatser. Man kan så att 
säga gå intresserade lekmän och speciellt de lä
sare som redan har vissa kunskaper en bit till 
mötes. Det är väl det som är anledningen till att 
det produceras så mycket utställningar och po
pulärvetenskaplig litteratur. 

Detta är den vanliga vägen när det gäller att 
informera om pågående forskning, innan den
na avslutats med någon form av publikation. 
När så är möjligt kan även allmänheten tillgo
doses med en populariserad utgåva. I stor om
fattning utges också böcker där arkeologer en
kelt berättar om olika undersökningar över 
större områden. Ett exempel på detta är 
Graichen & Sieblers Schliemanns Erben, som jag 
recenserade i Fornvännen 1997, vilken handlar 
om arkeologers och andra forskares upptäck
ter i många länder. Det gemensamma skulle va
ra att de genom expeditioner fjärran från sina 
egna bopålar gick i Schliemanns fotspår, men 
förenande var också att de tydligt ville demonst
rera vilka misstag som begåtts av maktens män 
i forntida civilisationer. 

Den bok som är aktuell för denna anmälan 
är också populärvetenskaplig men ändå an

norlunda. Utgivaren har anlagt elt globalt per
spektiv. Det har kommit fram så mycket som på 
många olika sätt belyser människans tillvaro på 
vår jord. Det mesta är spännande att ta del av, i 
många fall framhävs rikedom och konstnärlig 
skaparkraft och i andra fall belyses folkgrup
pers drivkraft att överleva i svårbemästrade mil
jöer. Nog är detta ägnat att intressera nutidens 
allmänhet. Så har man tänkt, och det har resul
terat i att ett antal författare bidragit med sina 
kunskaper till ett praktfullt bokverk, kanske 
främst avpassat för de fina salongerna men ock
så till glädje för de bokälskare som vill få en liten 
inblick i de stora arkeologiska upptäckterna. 

Redaktör är Paul G. Bahn, som också är 
medförfattare i detta stora arbete. Han har till 
sig knutit 13 personer från olika delar av Euro
pa, .Afrika, Australien och Amerika. Des.sa har 
vardera levererat mellan fyra och tio bidrag in
om de områden de behärskar. Flitigast har föl
jande varit: Sarah Tarlow från Lampeter i Wales 
med inte mindre än tio artiklar, Paul G. Bahn 
från Hull, Gina L. Barnes från Durham, Peter 
Bogucki från Princeton och Christopher F.dens 
från Harvard med nio bidrag, medan övriga 
har skrivit ett mindre antal artiklar. 

Syftet har varit att visa att det runt om på vår 
jord har funnits civilisationer som ofta har drag 
av högtstående kultur och i andra fall åtmins
tone ger oss inblickar i levnadsförhållanden av 
mycket växlande slag. Man får till cn början ett 
intryck av att den enskilde författaren velat vi
sa den extrema lyxen och därmed demonstre
ra hur högt människor strävade efter överdåd i 
livet och även efter döden. Det är fråga om 
mångfald, rikedom och stor spridning. Efter
som författarna ofta bara har ett, ibland två, 
uppslag till sitt förfogande och illustrationerna 
kräver stor plats måste texten bli kortfattad ocb 
de enskilda artik-larna få översiktens prägel. På 
två till fyra sidor skall man alltså ge läsaren in
blick i många olikartade företeelser, ibland ri
ka fyndgrupper som man skulle vilja veta myck
et mera om, men ibland också om märkliga 
platser som lockar till tolkningar utöver män-
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ruskors vardagstillvaro. Det är alltså korta be
rättelser, och man kan då aldrig gå på djupet. 

Med vackra bilder av föremål och fornläm
ningar och inte alltför betungande text lockar 
man lill sig läsare som imponeras och fascine
ras av att det förflutna kan visa upp sådana kva
litéer. Paul G. Bahn poängterar hur viktigt det 
är att fånga allmänhetens intresse för arkeolo
gi, inte minst för att »överleva i dessa ekono
miskt kärva tider«. Och då kan man inte an
vända för många textsidor till att redogöra för 
det vardagliga slit som måste till för att ge ve
tenskapligt hållbara resultat utan måste ta fram 
det sensationella och storartade. 

Därför gällde det att visa upp det bästa och 
intressantaste i många länder, och mer än 100 
exempel fick det inte vara. Men som redaktö
ren bekräftar var detta inte något lätt val för de 
enskilda författarna. Det gick inte att fördela 
utrymmet matematiskt rättvist mellan konti
nenterna utan man måste ta hänsyn till att 
Europa har en lång arkeologisk tradition med 
en mångfald av viktiga fynd. 

Bahn understryker att arkeologin är en 
mycket ung vetenskap och att vi kan räkna med 
att den i förening med en utvecklad teknik sä
kert kommer att leda till att det förflutna blir 
synligare och kan förmedla mer kunskap. Och 
säkert kommer nya upptäckter som förändrar 
den tidigare bilden. Han ser dock en negativ as
pekt på allmänhetens vidgade intresse för fynd
platser och monument, nämligen det ökade sli
taget. Men även här kan tekniken ge möjlighet 
att skona det sällsynta och ömtåliga. 

Man hade kanske förväntat sig att Bahn åt
minstone i någon mån skulle ha uppehållit sig 
vid teoretiska frågor. När arkeologin var ung och 
för övrigt långt fram i vår tid har man arbetat 
praktiskt med vissa tydliga mål. Man började så 
att säga från scratch och inriktade sig på titt
gluggar in i forntiden med primära önskemål 
om datering, allmän kulturnivå ocb spridning. 
När man nn har en baskunskap är det ju mycket 
mer man vill veta om människans väg från ur
sprunget via många mellanstadier till samhällen 
med väldokumenterade skriftspråk. Kanske har 
Bahn ansett det vara så självklart att det i arkeo
logernas forskningsprocess ingår moderna teo
retiska ståndpunkter att detta inte särskilt be

hövde framhållas. Det skulle ju också kunna spå
ras i författarnas artiklar. Något hade man dock 
kunnat beröra hur arkeologer arbetar teoretiskt 
innan de sätter igång sina undersökningar. 

Boken börjar med Afrika och människans 
ursprung. Därefter går man vidare med klipp
konst och pyramider, Rosettstenen, romarnas 
närvaro i Nordafrika, konst i Nigeria och märk
liga fyndplatser i Zimbabwe. Allt detta tar 16 
nummer i anspråk, och författare är Anne 
Thackeray från Witwatersrand i Sydafrika, Da
vid Gill från Swansea i Wales och Steven Snape 
från Liverpool. Nästan varje tema är välbekant, 
eftersom det oftast inte rör sig om några helt 
nyframkomna fynd. Bilderna är i många fall 
hisnande vackra! 

Europa har ägnats inte mindre än 40 arti
klar. Ändå är det ett litet urval. Man noterar att 
Sverige inte finns med vare sig i någon artikel 
(eller markering på kartan) eller i litteratur
förteckningen. Man har strävat efter att belysa 
även vardagliga drag i mänsklighetens historia 
från istidslämningar till vikingaskepp och det 
medeltida Novgorod. Jag föreställer mig att det 
i början kan ha varit vanskligt att välja, men i 
och med att man bestämde sig för att det skul
le vara »upptäckter» så måste man utesluta ex
empelvis Stonehenge, hällristningar i Bohus
län och många andra sevärda platser, där forsk
ningen givit nya inblickar i det förflutna. 

Det hade varit intressant att uppehålla sig 
vid de största och ståtligaste skeppssättningar-
na, men i stället får man nöja sig med att sten-
sättningstyper ingår som en del i en artikel av 
Sarah Tarlow om »Vikingaskepp». Fornläm
ningsområdet Lindholm Hoje ijylland uppfyl
ler kraven på att vara upptäckt genom att plat
sen tidigare varit översandad. Man hade därför 
goda förutsättningar för att genomföra en un
dersökning utan att stå inför så många sentida 
skador som åtskilliga andra likartade fornläm
ningar drabbats av. Själv hade jag förmånen att 
få vara med här under någon vecka tillsam
mans med Thorkild Ramskou och kunde då 
jämföra med förhållandena i bl.a. Vätteryd i 
Skåne, där jag ungefär samtidigt bedrev mina 
egna undersökningar. Bilden i Tarlows artikel 
är avsedd att visa att vissa stensättningar var 
formade så att de skulle återge relingen på rik-
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tiga träbåtar. Säkerligen skulle man ha kunnat 
demonstrera detta mycket bättre med bilder av 
andra nordiska skeppssättningar. 

När Sarah Tarlow skriver om neolitiska 
flintgruvor trodde man att Norden skulle ha 
inkluderats, eftersom ju flinta har spelat så stor 
roll här. Men hon nämner endast Polen, Eng
land, Bretagne och Frankrike. Det är visserli
gen förtjänstfullt att hon även tar upp frågan 
om flintbrytningens rituella eller religiösa be
tydelse, men man hade gärna sett att hon skri
vit mer om organisation och distribution. 

I en annan artikel av samma författare kän
ner man igen den stora ingångsstenen till 
Newgrange och tror först att texten skall hand
la om megalitgravar. Men det rör sig i slället en
bart om megalitisk konst, de spiraler och andra 
mönster som man finner på slenkammargravar 
bl.a. på Irland och i Bretagne. Tarlow ställer 
frågan om vad som är meningen med denna 
konst. Har den samband med solen, månen 
och stjärnorna? Eller är det människans makt, 
manlig bestämmanderätt? Eller - mindre san
nolikt - skulle man kunna se framställningarna 
som ett tecken på förändrade medvetandetill-
stånd genom hypnos eller berusning? 

Många av de övriga bidragen rör sig på väl
bekanta områden, inte minst i den klassiska 
världen. Efter Europa kommer Väst- och 
Centralasien med tio avsnitt. Vi kan läsa om 
Jeriko, Ur, Babylon, Nineve, Mohenjodaro m.m. 

Om Fjärran Östern handlar tio artiklar. 
Serien inledes med Pekingmänniskan och 
Javamänniskan och fortsätter med bl.a. klipp-
konst i Kina och Indien, förstklassigajadearbe-
ten från olika länder, bildbuggarkonst och 
kungagravar, fantastiska bronskärl ocb inte 
minst den berömda, terrakottaarmén! 

Oceanien får av naturliga skäl inte så stort 
utrymme: endast fem bidrag. Vid Mungosjön i 
New South Wales fann man 1969 resterna av 
världens äldsta kända rituella kremering. Där
efter har man funnit lämningar av något hun
dra-tal individer samt boplatsspår som är mel
lan 40 000 och 15 000 år gamla. Övriga artiklar 
handlar om klippkonst av varierande slag, om 
istidsjägare i Tasmanien samt om kolonisering
en av Stilla havet. Sista avsnittet rör Påskön och 
dess stenstatyer. 

Sist i denna samling finner vi Nya världen 
med 19 berättelser. Man fascineras av de märk
liga Nazcalinjerna i Peru, som egentligen ses 
bäst från luften. De har åstadkommits genom 
att man tagit bort småsten och växter i smala 
stråk, som i sin tur bildar figurer.Troligen har 
dessa tillkommit under lång tid, de yngsta kan
ske så sent som 1500 e.Kr. 

Andrea Stone redogör för El Cerén i västra 
El Salvador, där en by förstördes av vulkanaska 
i slutet av 500-talet e.Kr. Vid utgrävningar har 
många byggnader och föremål påträffats och 
man har fått en god inblick i det dagliga livet, 
med odling och djurhållning. Detta är en enk
lare parallell till Pompeji. Det är inle förvå
nande att här finns artiklar om mayafolkets 
tempel, inskrifter och konst, som ju i andra 
sammanhang fått stor publicitet. 

Till sist kan nämnas att Philip Duke skriver 
om vikingabosättningar i Nordamerika och då 
främst om LAnse-aux-Meadows i Newfound
land, där Helge och Anne Ingstad bedrev sina 
undersökningar på 1960-talet. De resulterade 
bl.a. i några husgrunder och ett mindre antal 
föremål, som talar för en datering till sen vi
kingatid. Människor har tydligen uppehållit sig 
här under en relativt kort period trots ett på
frestande klimat och en sannolikt avogt inställd 
lokalbefolkning. Till artikeln fogas ett par an
slående bilder av landskapet och en rekon
struktion av de enkla husen. 

Detta är ett bokverk att glädja sig åt främst 
på grund av alla de vackra foton, som man kan 
återvända till. Man kan ha olika åsikter om ur
valet och om sättet att skriva om arkeologi. Men 
det är också en berömvärd prestation av redak
tören att ha lyckats få medarbetare atl förmed
la kunskap om dessa 100 »upptäckter». Jag är 
övertygad om att boken också kan komma väl 
till pass när man på ett bekvämt sätt vill infor
mera sig om något av ämnena. Det kan tilläg
gas att omslagets framsida prydes av Tollund-
mannens fridfulla ansikte! 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 

Sandgatan 1, 
223 50 Lund 
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Jan Mårtensson & Ralf Turander, Residens. 
Svenska ambassader i EU-länder. Statens Fastig
hetsverk och Utrikesdepartementet. 154 bil
der, varav 151 i färg. Stockholm 1997. 216 s. 
ISBN 91-46-18610-7. Pris: 480:-

De senaste årtiondena har byggnadsmonogra
fier fått stå tillbaka för inventeringar och s.k. 
miljöbeskrivningar, där kyrkor och slott sätts i 
paritet med andra byggnader. Utrikesförvalt
ningens många byggnader får man dock fort
farande söka i enstaka monografier samt en 
rad presentationer i Arkitektur, vad gäller nya, 
påkostade ambassadanläggningar. Få ansatser 
att behandla Sveriges byggnader i utlandet ur 
rent konsthistoriska aspekter har gjorts, trots 
att det föreligger ett omfattande källmaterial 
till belysning av tillkomst och utformning. Vissa 
delar av ambassaderna åtnjuter sekretess, men 
detta gäller knappast det yttre och de publika 
utrymmena som är till för att ses. 

I Kungl. Överintendentsämbetets arkiv med 
handlingar och ca 16.000 ritningar ingår rela
tivt litet material avseende svenska byggnader 
utanför Sverige. Större delen rörande fram-för 
allt utrikesrepresentationens fastigheter från 
ÖfÄ:s tid överfördes till dess efterföljare Bygg
nadsstyrelsen fr.o.m 1918, där materialet kom 
att ingå i utrikesbyråns arkiv. Efter Byggnads
styrelsens avveckling 1993 har utrikesbyråns ar
kiv till dels inlevererats till Riksarkivet, delvis 
finns arkivalier rörande aktuella byggnader i 
utlandet kvar i Statens Fastighetsverks arkiv. 

Det äldre arkivet över utrikesförvaltningens 
byggnader har betraktats som ett särskilt arkiv 
och innehåller allt arkivmaterial, således även 
för tiden före 1918. Här bevaras också ritningar 
över byggnader (och inredningar) som sedan 
länge kommit att få annat ändamål utanför ut
rikesförvaltningen eller försålts. Särskilt rit
ningssamlingen är anslående, då flertalet bygg
nader är eller varit Sveriges ansikte utåt med 
krav på representativitet. Beslut och handlingar 
i övrigt finns i viss utsträckning i ÖIÄ:s och 
KBS:s arkiv samt i konselj- resp. regeringsakter. 

Det borde inledningsvis ba påpekats, att 
Sverige efter Wienkongressen nedsjönk bland 
de många länder som inte längre fick ha am
bassader. Det var m.a.o förbehållet stormakter

na att sända ambassadörer med all den pomp 
och ståt som statschefens formella alter ego ut
omlands krävde. För de andrarangsmakter 
som lät sig representeras av en envoyé extraordi-
naire et ministre pknipotenliaire, som den full
ständiga titeln oftast var i Sveriges fall, gällde 
det att ändå hävda sig, utan att synas alltför 
mycket. Sedan ambassadörsnivån återinförts 
efter 1945 har naturligtvis kraven på represen
tativitet med motsvarande förhöjda kostnader 
ökat avsevärt. 

Principen »att göra intryck på sin motpart» 
ingår dock som en självklar - och dyrbar - del 
i det traditionella diplomatiska uppdraget. 
Kärnan i en modern ambassad med dess 
många kontor är residenset, som utgör ambas
sadörens officiella bostad. Kravet på represen
tativitet kan lösas på många sätt. Sverige har i 
modern tid satsat på motsatsen till tung och 
själlös maskerad. Det urval som presenteras i 
boken speglar mycket väl den politiskt korrek
ta utrikesrepresentationen för landet Lagom. 

Särskilt residenset där mottagningar och 
middagar ges, skall som Sveriges ansikte utåt, 
förmedla en föreställning om landet självt. 
Med arkitektur och inredningskonst på hög ni
vå nås vanligen en lyckad verkan. Härtill bidrar 
inte bara framstående svenska konstnärer och 
inredningsskapare, bl.a, genom Stat-ens konst
råd, utan också Statens konstmuseer med his
toriska möbler, tavlor, skulpturer o.a. 

De här presenterade ambassaderna är va
randra alla olika, från historiska stadspalats till 
moderna vill-anläggningar (eller en våning 
som i Luxemburg). Residenset i Madrid här
stammar från en tid då envoyén personligen 
tänktes ha egen förmögenhet samt hålla sig 
med åtminstone egen uniform och egna möb
ler! Baron Wedel-Jarlsberg som här represen
terade Sverige-Norge före unionsupplösning
en 1905, donerade hela möblemanget till den 
svenska staten. La belkepoqueligger m.a.o. långt 
från de politiska tillsättningar och fackliga för
handlingar som sedan länge är en plåga för yr
kesdiplomaterna. Efter lång ockupation under 
spanska inbördeskriget fick Madridresidensets 
inre rekonstrueras. Till de mera originella till
skotten i sen tid hör sex takkronor och nio lam
petter som försetts med prismor ur en jätte-
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krona från biografen Palladium i Stockholm. 
Till de få residens som mera präglas av lan

det självt än Sverige hör det legendariska huset 
vid Portland Place i hjärtat av London. Här har 
man låtit byggnaden av bröderna Adams med 
dess exklusiva inredningar anslå tonen. Karak
tären är hög, men för en modern svensk rätt 
tråkig. Interiörerna hör lill de få som kan mäta 
sig med de stora ländernas mera vräkiga am
bassader. 

Kontrasten till den lika viktiga ambassaden 
i Paris från 1970-talet är påtaglig. Här blandas 
gammalt och nytt på ett genomtänkt och ofta 
raffinerat sätt. Resultatet av UD-inredarnas för
tjusning för Josef Frank och Svenskt Tenn de
lar dock huset i Paris med flertalet andra resi
dens. Det ter sig något kuriöst att en wiensk-ju-
disk arkitekt i landsflykt kommit att bli syno
nym med stämningar som idag betraktas som 
äktsvenska på hög social nivå. Som upphovs
man står en fransk arkitekt med helt andra am
bitioner än de som ritade det Hårlemaninspi-
rerade Svenska studenthemmet i Cité universi-
taire i södra Paris. 

Av Josef Frank märks inte något i bildurva
let från residenset i Wien. Det utgörs av ett 
tungt stadspalats i nyrenässans med den inred-
ningsdekor i nyrokoko som krävdes på 1870-ta-
let då de stora byggena runt Ringen var i full 
gång. Som en propå till den Wienarkitektur 
som berörs i Fredrik Bedoires arbete Ett judiskt 
Europa, 1997 (rec. Fornvännen 1998:3), bygg
des även huset vid Lichtensteinstrasse av en ju
de, Moriz Szepa, som gjort sig en förmögenhet 
i Wien efter att ha lämnat det antisemitiska 
Galicien. 

Sist skall drottningen av residens beröras. 
Varje svensk som båtledes närmar sig Helsing
fors finner det, kanske efter en i olika avseen
den svår natt, märkligt att stå inför en minia
tyrversion av Kungl. Slottet i den stad han nyss 
lämnat. Fastigheten från 1839 har byggts om i 
flera omgångar. Sin nuvarande fasad fick den 
på 1920-talet genom Torben Gruts omintetgö
rande av ett pampigt bygge i nybarock. Dess 
tunga, svällande former följdes av stram, tes-
sinsk klassicism. Interörerna i komplexet, som 
omfattar en gård, har ytterligare förändrats 
1985. Det kan tyckas egendomligt att Sverige 

valde att manifestera sin närvaro i den förutva
rande östra rikshalvan, sedan denna blivit en 
suverän stat efter Tsar-Rysslands fall 1917, ge
nom en liten replik av den främsta symbolen 
för det svenska envälde som störtades vid 
Poltava 170g och lämnade Finland öppet för 
arvfienden. Svårförståeligt också mot bakgrun
den av det finska inbördeskriget 1918, där ha
tet mot finlandssvenskarna exploderade. Fak
tum kvarstår: här har storebror manifesterat sig 
redan i det yttre (i sina från Rom lån ta fjädrar). 

Av författartitelns två namn bör fotografen 
Ralf Turander särskilt framhållas. Hans oftast 
perfekt reproducerade färgbilder bär fram
ställningen och gör den till en särdeles njutbar 
läsupplevelse (sie). Texten är däremot ytligt 
pratig på den litet putslustiga Hommerberg-
svenska som man brukar använda för att lätta 
kulturhistoriska texter om utriket. Framställ
ningen är genomgående deskriptiv. Jan Mår
tensson håller sig inte heller till saken utan fly
ter ut i en historisk kringtext som intet har att 
göra med de ofta i sen tid inköpta fastigheter
na. Ritningar och planer saknas helt. Ämnet 
»officiell representation i utlandet» kunde ha 
blivit föremål för intressanta konst- och kultur
politiska analyser. 

Den oinitierade presentationen börjar 
symptomatiskt med ett färgglatt heraldiskt mons
ter, nämligen den version av lilla riksvapnet som 
numera misspryder såväl statsdepartementen 
som Sveriges ambassader (s. 9). Då man sedan 
länge uppfattat regentens vapenbild som lan
dets vapen, så som fallet är i flertalet monarkier, 
måste stora riksvapnet bort i Sverige (liksom 
svenska ordnar till svenskar utanför kungahu
set) . Det ersattes av lilla riksvapnet med de tre 
kronor som utgjorde flera av de medeltida kung
arnas personliga vapen, men kommit att u p p 
fattas som landets heraldiska symbol. Närheten 
till Sveriges ishockeylag vägde säkert tyngre än 
en lång tradition. Man måste dock erkänna att 
trekronorsvapnet är en lättare avläsbar logotyp 
än det stora riksvapnet. 

I samband med färdigställandet av Rosen-
badkvarteren uppdrog byggnadsledningen åt 
en reklambyrå att göra en ny version av lilla 
riksvapnet. Utan kännedom om statsheraldi-
kern, vars främsta uppgift är att författnings-
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enligt bevaka rikets vapen och flagga, ritade nå
gon s.k. layoutkille ett vapen där kronringen är 
bredare än skölden. Bortsett från vedertagna 
heraldiska regler, ser nu kronan ut att hänga 
över vapenskölden med de tre kronorna som 
en stor mössa. Nu är trotset och det heraldiska 
eländet legitimerat, utan att just många besvä
rar sig över det heller. 

Krister Malmström 
Sulitelmavägen 12 

167 35 Bromma 

Henrik Janson, Templum nobilissimum. Adam av 
Bremen, Uppsalalempkl och konfliktlinjerna i 
Europa kring år 10 75. Avhandlingar från Histo
riska institutionen i Göteborg, 21. Göteborg 
1998. 354 s. ISBN 91-88614-26-3, ISSN 1100-
6781. 

Denna avhandling framlades vid Göteborgs 
universitet den 14 november 1998. Både av
handlingens titel och dess uppläggning visar, 
att författarens huvudsyfte är att granska mäs
ter Adams skildring av kultplatsen i Uppsala. 
Som bakgrund får vi en ingående skildring av 
investiturstriden mellan påven Gregorius VII 
och den tyske kejsaren Henrik IV. Författaren 
har tidigare lagt fram avhandlingens innehåll i 
en längre uppsats, som trycktes i samlingsver
ket »Uppsalakulten och Adam av Bremen» (re
daktör Anders Hultgård, 1997). Eftersom 
framställningen där är klarare och mer samlad, 
är detta inlägg att föredraga. 

På 1070-talet beskrev Adam av Bremen 
kultplatsen i Uppsala med dess tempel, och 
alltifrån att vi på 1400-talet fick en inhemsk his
torieskrivning med Prosaiska krönikan och 
Ericus Olai, har hans uppgifter återgivits och 
behandlats i svenska historieverk. Under 1900-
talet har de vetenskapliga inläggen varit 
många. Man kan nämna forskare som Elias 
Wessén, Folke Ström och Kjell Kumlien. Slutli
gen har Henrik Janson framlagt sin avhand
ling, som har väckt stor uppmärksamhet för att 
inte säga stort uppseende. 

Till vetenskapens spelregler hör att man tar 

ställning till sina föregångares rön och anting
en instämmer i deras slutsatser eller förkastar 
dem efter att ha anfört vägande skäl. Detta bor
de vara lika självfallet för vetenskapen som det 
är självfallet för en enskild människa att tänka 
efter före ett beslut och att använda sig av åt
minstone sin egen erfarenhet. Endast om nå
got inlägg allmänt skulle anses vara helt förfe
lat och dessutom vederlagt, har man rätt att för
bigå det. I fråga om Uppsalatemplet har man 
dock inte rätt att förbigå några andra inlägg än 
försöken att med hjälp av stolphålen i marken 
återskapa tempelbyggnadens utseende. Olaf 
Olsen och Else Nordahl har en gång för alla vi
sat, hur svagt grundade de är, och att de utgår 
från en del felaktiga förutsättningar. 

Janson förbigår dock inte bara dessa inlägg 
utan även så gott som alla andra. Han har där
med anslutit sig till det engelska forskningssät
tet, som innebär att man nöjer sig med att läg
ga fram sin egen uppfattning. Forskaren slip
per härigenom pröva sin egen uppfattning 
gent-emot andras, och det innebär alltför ofta, 
att man lägger fram dåligt genomtänkta och 
oprövade uppfattningar. Forskningsinlägg av 
det engelska slaget blir alltför ofta bara essäer 
med notapparat (eller endast »referenser»). 

Den tolkning, som Janson framlägger, är 
helt ny och har tidigare inte framförts under de 
nio århundraden, som har förgått sedan mäs
ter Adam skrev sin berömda skildring. I Gamla 
Uppsala skulle - enligt Janson - icke ha funnits 
en hednisk kultplats utan i stället ett kristet bis
kopssäte och ett kloster, vars biskop och präs
terskap skulle ha varit anhängare till Gregorius 
VII, medan ärkebiskop Liemar i stiftet Ham
burg-Bremen och även mäster Adam själv höll 
på kejsaren, Henrik IV. Skildringen av kult
platsen Uppsala skulle vara en nidbild av detta 
uppsvenska och kristna motståndsnäste mot 
kejsaren. 

Att ärkebiskop Liemar höll på kejsaren är 
välkänt, och Janson visar att mäster Adam -
mycket försiktigt och inte uttryckligen - har gi
vit uttryck för samma uppfattningar, men för 
alla andra påståenden saknas belägg och sanno
likhetsskäl helt och hållet. Någon kristen kyrka i 
Gamla Uppsala är inte känd före 11 oo-talet. 
(Janson erkände själv 1997, att han ägnade sig 
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åt »spekulationer» och åt att formulera hypote
ser.) För att i någon mån styrka sina »spekula
tioner» tar Janson upp det gamla antagandet, att 
runristaren Asmund Kåresson, som var verksam 
i Uppland, skulle vara densamme som biskop 
Osmund, verksam hos konung Emund slemme; 
den senare var enligt »Landamäre 1» »konung i 
Uppsala». Sist-nämnda uttryck var den tidens 
sätt att säga, att Emund var svensk konung, och 
innebär inte, att han skulle ha suttit still i 
Uppsala. Även om biskopen vistades hos kung
en, kan han alltså ha tjänstgjort på annan ort. Att 
biskop Osmund och runristaren Asmund skulle 
ha varit samme man, är ett obevisat antagande, 
som saknar både bevis och sannolikhetsskäl av 
värde. Det är som bekant vanligt, att två män har 
samma förnamn. Vad biskop Osmund beträffar 
skulle denne enligt Adam ha misslyckats med att 
bli vigd lill biskop i Rom, och han skulle ha varit 
»acephalus», en som saknade (kyrkligt) överhu
vud (Adam 3:15). Är detta sant, faller Jansons 
sannolikhetsskäl platt till marken, men varken 
det ena eller det andra kan bevisas. Om 
Osmund har verkat i Uppland, ligger det när
mast till hands att tänka på Sigtuna - inte på 
Uppsala. Här i Sigtuna hade de kristna kungar
na Olof skötkonung och Anund Jakob präglat 
mynt med kristna kors på. Denna möjlighet 
dryftas emellertid inte av författaren.Janson på
pekar att det finns kristna runstenar i Gamla 
Uppsala. Stenar har dock förts lång väg till ka
tedralbygget, och att det har funnits enstaka 
kristna visar inte att en ort har varit kristen. Hed
ningarna förföljde sällan oliktänkande. 

Vad är det då som skulle tala för atl skild
ringen av hednisk kult skulle vara en nidbild av 
ett kristet kloster? Janson skriver att dyrkan av 
dödssynder i Ubsola uppvisar »tydliga parallel
ler till hur Henrik IV:s anhängare uppfattade 
gregorianernas religiositet. Det var enligt 
Adams uppfattning hänfallenhet åt högmod, 
raseri, vällust och girighet som hade drivit fram 
kaoset inom kyrkan» (Janson 19978. 175—176, 
1998 s. 291). Högmod och girighet nämns 
emellertid inte i samband med Uppsala. Åter
står alltså raseri och vällust (furor och volup-
tas). Två dödssynder kan emellertid tillvitas bå
de kristna och hedningar utan att man måste 
mena att del rör sig om samma människor. 

Högmodet skulle dock enligt Janson sym
boliseras av Tor, som bär en spira. Högmodet 
föder nämligen »omättlig hunger efter världs
lig ära (gloria mundi) , vars främsta symbol är 
spiran.» Inte ens enligtJanson är således spiran 
en symbol för högmodet utan endast för världs
lig ära, vilket dock inte ens det är hell riktigt, ef
tersom spiran helt enkelt är en symbol för bår-
skarmakten. Templet var gyllene, och guldet 
»har sannolikt enligt Adams uppfattning tillta
lat girigheten» (s. 269). Ja, giriga människor 
vill ha guld, men guldet är dock inle någon sin
nebild för girigheten, och det påslår noga taget 
inte heller Janson. Hans kopplingar är alltså yt
terst långsökta, och i fortsättningen blir hans 
slutsatser än mer långsökta, men det anförda 
får räcka som exempel. 

Henrik Janson förbigår inte bara en lång 
rad vetenskapliga inlägg utan - vad som är vär
re - tre andra källor. Saxo grammaticus om
nämner i Gesta danorum Uppsala som kult
plats, likaså Snorre Sturlason i sin Heimskring
la. Biskop Karl av Västerås nämner uttryckligen 
själva lem-pelbyggnaden. Kjell Kumlien drog 
1967 fram biskopens skildring ur glömskan. 
Ingen av de tre källorna visar något tecken på 
att vara beroende av Adams krönika. 

Jansons inlägg trycktes som sagt första 
gången - ännu inte fullt utarbetat - i samlings
verket »Uppsalakultcn och Adam av Bremen». 
De olika medförfattarna tar upp så gotl som 
varje enskild uppgift i Adams skildring och på
visar, att nästan alla kan styrkas av andra källor. 
Få uppgifter kan ifrågasättas. Tor skulle enligt 
Adam ha en spira i handen, men man hävdar, 
att Tor säkerligen i stället hade sin hammare i 
handen. F.nligt Adam skulle endast varelser av 
mankön offras, men denna uppgift kan ej be
styrkas av andra källor. Av Adams skildring kan 
man få intrycket, att det fanns ett särskilt präs
terskap, men man menar, att även i Uppsala 
hövdingar och andra lekmän har fullgjort de 
prästerliga uppgifterna. Adam omtalar ett stän
digt grönskande träd och en brunn eller källa. 
Man menar, att detta skulle kunna vara 
Yggdrasil, gudasagornas världsträd, och Urdar-
brunnen. En sammanblandning av saga och 
verklighet skulle alliså ha kunnat äga rum. Att 
Tors hammare skulle ha förväxlats med en spi-
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ra är en mycket rimlig tanke. I övrigt föreligger 
endast möjligheten, att Adam skulle ha miss
uppfattat några enskildheter. 

Det mesta i skildringen kan dock bestyrkas. 
Samtliga uppgifter kan tyvärr inte här genom
gås, men jag begränsar mig till några påpekan
den. Niotalet förekommer hos Adam, och 
Folke Ström påpekar, att niotalet även i andra 
sammanhang förekommer i samband med gu
dar och blöt (Folke Ström, Diser, nornor, val-
kyrjor, 1954, s. 54—55). Det finns även i den be
römda skildring som Thietmar av Merseburg 
har givit oss av kulten i Lejre. Nio var enligt sa
gan Heimdalls mödrar och Ägirs döttrar. Den 
gyllene kedja, som enligt Adam omgav templet, 
har förbryllat forskarna, men en tysk forskare 
har visat, att seden att omge kultbyggnader 
med stora kedjor förekom i södra och sydöstra 
Europa redan omkring år 800 (L. Kretzen
bacher, Kettenkirchen in Bayern und Öster
reich, 1973). 

Man har ibland förvånat sig över att 
Uppsala-templet inte nämns i svenska källor. Är 
1967 drog dock Kjell Kumlien fram en svensk 
källa, biskop Karls redogörelse från början av 
1270-talet (Kjell Kumlien, Biskop Karl av 
Västerås och Uppsala ärkesätes flyttning, 
Historiskt arkiv 14). 

Man har påpekat, att tempelbyggnader har 
varit ovanliga i Norden, och Olaf Olsen fast
slog, att man hade använt sina gilleshallar även 
till kultiska bruk (Olaf Olsen, Hörg, hovog kir
ke, Aarb0ger for nordisk oldkyndighed og his
torie 1965). Francois-Xavier Dillman har dock 
framhävt, att Adam använder ordet triclinium, 
och att rätta översättningen på detta latinska 
ord - även under medeltiden - är »måltidssal», 
»gästabudssal». Där har vi alltså det slags kult-
byggnad, som Olsen förutsätter. Som Dillman 
och Hultgård påpekar har man på senare år 
gjort flera fynd, som arkeologerna med goda 
skäl hävdar vara kullbyggnader; (bägges inlägg 
är tryckta i Uppsalakulten och Adam av 
Bremen, 1997). 

Tor har sitt säte mitt i templet, berättar 
Adam. Han sitter alltså ned. Frej avbildas »med 
en väldig manslem». Är 1905 hittade man i Räl
linge i Södermanland en liten bronsstalyett, 
som föreställer en sittande man med benen 

korsade på österländskt vis och med en ståen
de manslem. Här har vi alltså återigen en be
kräftelse på Adams skildring. (Att småbilder av 
Frej förekom var tidigare känt genom Vatnsdöla-
sagan.) 

En skildring, som i alla avseenden överens
stämmer med nordisk hedendom, är en skild
ring av nordisk hedendom. Denna slutsats, 
som är den religionsvetenskapliga forskning
ens, har fått allt större tyngd därigenom att 
Adams skildring gång efter annan har kunnat 
bekräftas. Vanligtvis brukar en källa framstå 
som mindre tillförlitlig efter en granskning 
och vetenskaplig prövning än före, men i detta 
fall är det snarast tvärtom. Henrik Jansons av
handling är - vad huvudsyftet beträffar - förfe
lad och beklaglig. 

Avhandlingen avslutas med ett kapitel be
titlat »En avslutande hypotetisk skiss: Uppsala 
och konttiktlinjerna i Europa», och i detta fall 
linns all anledning att hålla med om författa
rens omdöme; framställningen är verkligen 
alltigenom hypotetisk, det vill säga obevisad. 
Eftersom den bygger på förutsättningen att nå
gon hednisk kultplats inte har funnits i Upp
sala, är även denna framställning till sitt hu
vudsyfte förfelad. Janson målar upp bilden av 
ett tidigt kristet Sverige med Uppsala som ett 
»centrum i en kyrklig organisation nära kopp
lad till kungamakten i detta rike, och i någon 
mån till de Rom-centrerande monastiska re-
forinkretsarna i Europa.» Här stod man tidigt i 
förbindelse med påven, och tidigt betalade 
man peterspenning. Författaren behandlar de 
bilder av Sverige på iooo-talet, vilka har teck
nats av Erik Lönnroth, Thomas Lindkvist, 
Peter Sawyer och Äke Hyenstrand. Han ifråga
sätter dem alla. Låt vara att även dessa är hypo
tetiska skisser, men de utgår dock från bland 
andra den förutsättningen, att det fanns en 
hednisk kultplats i Uppsala, och de är åtmins
tone på så vis rimligare. Gentemot Thomas 
Lindkvist gör Janson dock ett värdefullt påpe
kande. Lindkvist hävdar, att man i Mälardalen 
vann rikedom genom plundring utrikes (»ex
tern lillägnelse») men ej genom utkrävande av 
skatter och avgifter inrikes (»intern lillägnel
se»). Henrik Janson skriver: »Frågan är om det 
någonsin har funnits ett jordbrukssamhälle 
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utan intern exploatering». Ett annat påpekan
de av värde gör han, när han framhäver: »Lika 
lite som Snorre, föresvävade det Adam att 
Sveonia skulle vara något annat än ett enda 
kungadöme, regnum. Gotia var en viktig del av-
delta kungadöme och Birka var enligt Adam vu 
gotisk stad, men något kungarike Gotia fanns 
inte.» (s. 317). 

När Janson målar upp bilden av ett tidigt 
kristet Sverige, åberopar han dels sin egen om
tolkning av Adams kiiltplatsbeskrivning, dels 
de kristna runstenarna i Uppland. Del är dock 
viktigt att uppmärksamma, att runstenarna 
finns i kustbygderna men är sällsynta i inlan
det. Kjell Kumlien och Erik Lönnroth har på
pekat detta, och Lönnroth har vidare påpekat 
att en stor del av Mälardalens sockenkyrkor är 
sena, och att äldre föregångare inte har kunnat 
påvisas. I Mälardalen har det således länge fun
nits rum för såväl hedendom som kristendom, 
och Uppsala ligger i skärningen mellan dessa 
områden. Ännu idag har Uppsala en hamn, 
men längre än till Östra .Aros kom man inte 
med skepp på mäster Adams tid. Att här har 
funnits både hedendom och kristendom är all
deles vad man har anledning att vänta. 

Lars Gahm 
Roten K 27 

431 34 Mölndal 

Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. 
Red. Peter Bratt. Raster förlag och Stockholms 
läns museum. Stockholm 1998. 334 s., rikligt 
ill. med färgbilder och kartor. ISBN 91-87217-
822. 

Under de senaste decennierna har som bekant 
en mängd stora arkeologiska undersökningar 
utförts i Sverige, framför allt i Mälardalen. 
Kritiska röster har menat att resultaten av gräv
ningarna inte når ut i samhället och till all
mänheten. Eftersom arkeologin kostar så 
mycket är del elt samhälleligt krav atl den inte 
endast resulterar i inomvetenskapliga publika
tioner, ritt gott initiativ för att råda bot på den
na situation har tagits av Stockholms läns mu

seum. En tjock och vacker volym har produce
rats med en genomgång av de mest spännande 
undersökningarna från 1980 och 1990-talet i 
Stockholms län. Det är naturligtvis inte idea
liskt att arbeta med länsgränser när det gäller 
att skildra vår förhistoria, men det blir nödvän
digt när finansieringsfrågan måste lösas; i det
ta fall genom ett frikostigt bidrag från Stock
holms läns landstings kulturhuvudstadssats-
ning. 

Boken är skriven fcir en bred allmänhet, vil
ket dock inte hindrar att den är av stort värde 
även för fackarkeologen. Författarna får ingen 
ingående presentation, men man kan utläsa av 
sammanhanget att de varit aktiva i fält vid re
spektive undersökning. Den svåra konsten att 
skriva enkelt och pedagogiskt har de flesta skri
benterna någorlunda väl gått iland med. 

Efter en allmän inledning om arkeologins 
situation i samhället följer boken det gängse 
kronologiska schemat med kapitlen stenål
dern, bronsåldern, äldre järnåldern, vngre 
järnåldern, medeltiden och nyare tid. Avslut
ningskapitlet, som är nog så intressant och kun
de varit betydligt längre, heter Arkeologins me
toder och berättar om hur det arkeologiska ar
betet går till. 

Varje kapitel inleds med en översiktlig 
länskarta, vilken även åskådliggör landhöj
ningen och visar torrlagd mark vid den aktuella 
tiden. Undersökningsplatserna som omnämns 
i texten är inlagda på kartorna, med v issa refe
renspunkter. Sedan följer en inledning som all
mänt beskriver människans ocb landskapets ut
veckling under den aktuella tidsperioden. Den 
flitigaste skribenten är redaktören själv, Peter 
Bratt, som lyckats ro i land det säkerligen tunga 
jobbet att forma det divergerande materialet 
till en helhet. 

Det postprocessuella tänkandet har slagit 
rot hos många av författarna ocb det mesta tol
kas in i etl kultsanimanbang. Ibland tycks tan
kebanorna ringla sig väl fritt och eftersom det 
är den breda allmänheten man vänder sig till 
kanske det kan vara bra att klargöra vad som är 
mer allmänt accepterade utsagor ocb vad som 
är egna spekulationer. 

Bland det mest värdefulla i boken är de 
många mycket välgjorda rekonstruktionerna 
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som Mats Vänehem vid Stockholms läns muse
um gjort. Alla som försökt sig på denna konst 
vet hur svår den är och hur många detaljfrågor 
man måste ta ställning till. Men lyckas man som 
i detta fallet så är det ett förträffligt sätt att för
medla vår bild av forntiden för en bredare 
krets. 

Huvudfotograf har varit Anna Ulfstrand vid 
Länsmuseet och hon har lyckats bra med att på 
ett enkelt och okonstlat sätt låta föremålen ta
la för sig själv. Patrick Anselm har stått för den 
digitala kartbearbetningen som visar att den 
traditionella kartteknikens tid definitivt tycks 
vara förbi. 

Från äldre stenåldern behandlas några bo
platser på Södertörn: Masmoberget, Gladö och 
Jordbroområdet. Bondestenåldern företräds 
av ett antal boplatser inom samma område 
samt en grupp vid Arlanda. Det så kallade döds
huset i Turinge, väster om Södertälje, med sina 
märkliga fynd behandlas ingående med förslag 
på tolkning och rekonstruktion. 

Av bronsåldersundersökningarna kan man 
framför allt nämna den intressanta vallaiilägg
ningen i Odensala med sina många gravar som 
onekligen ger ett nytt perspektiv på de anlägg
ningar som vi vanligen klumpar ihop under 
gruppen fornborgar. 

Från äldre järnåldern kan nämnas under
sökningarna vid Jordbro- och Äbygravfälten 
med vackra illustrationer över de märkliga 
gravformerna. Tolkningarna kan inte anklagas 
för fantasilöshet och komplexet sätts in i en 
fruktbarhetskult som antas ha präglat samhäl
let. 

Mest utrymme i boken får inte oväntat den 
yngre järnåldern. Familjen belyses utifrån ett 
gravfält på Lovön, där man tror sig kunna re
konstruera familjeband mellan gravarna. Uti
från undersökningar vid Sanda i Upplands 
Väsby och Välsta i Norrsunda socken diskuteras 
religionsskiliet. Materialet styrker den bild som 
framtonat under senare år av en lång assimila
tionsprocess där hedendom och kristendom 
lever sida vid sida. 

Grävningarna på Adelsö och Birka tas natur
ligtvis upp men något utanför ramen faller ett 
avsnitt om vikingatida runstenar, där del knap
past handlar om nya fynd som förändrar vår 

förhistoria utan snarare om runornas och vi
kingatidens betydelse för arkeologins identitet. 

I Sigtuna däremot har som bekant många 
runfynd gjorts vid de stora stadsarkeologiska 
undersökningarna det senaste decenniet. 
Grävningarna redovisas utförligt i medeltids
kapitlet. Stockholm får också ett eget välmoti
verat avsnitt men sedan följer några malplace
rade utläggningar om medeltiden i våra äldsta 
kartor och maritimarkeologi, vilka väl närmast 
hört hemma i det sista kapitlet om arkeologins 
metoder. Där beskrivs översiktligt grävnings
teknik, dateringsmetoder, pollenanalys och 
osteologi. En utförligare beskrivning av själva 
det arkeologiska arbetet tror jag skulle ha upp
skattats av många eftersom det finns ett sådant 
stort intresse för yrket. 

Avslutningsvis kan man väl bara hoppas att 
flera populariserande och aptitliga redovis
ningar av arkeologins landvinningar, som det
ta verk, kommer att publiceras under de kom
mande åren. 

Eivind Claesson 
Örebro läns museum 

Box 314 

701 46 Örebro 
eivind.claesson.olm@orebroll.se 

Agneta Conradi Mattsson, Riseberga kloster-for
utsättningar och framväxt, Birger Brosa — donatorn 
och Filipssönerna, sondottersönerna. Vetenskap
liga skrifter utgivna av Örebro läns museum. 2. 
Örebro 1998. 605 s. ISBN 91-85642-24-X. Pris 
490 kr. 

Nunneklostret Riseberga i Närke hör inte till 
de mer uppmärksammade bland de svenska 
klostren. Detta förhållande har nu ändrats av 
Agneta Conradi Mattsson, som har låtit klostret 
bilda utgångspunkt för ett brett upplagt verk. 
Boken är en tegelsten: 600 sparsamt illustrera
de sidor, följda av 206 släkttabeller. Den är väl 
formgiven och bunden i klotband, och omsla
get pryds av klostrets äldsla donationsbrev med 
vidhängande sigill. Språket är vårdat, på grän
sen till gammaldags. 

Fornvännen 95 (2000) 

mailto:eivind.claesson.olm@orebroll.se


Recensioner 133 

Detta är en svårbedömd bok. Författaren är 
mycket väl påläst: litteraturförteckningen upp
tar över 500 referenser. Samtidigt står det klart 
att det är mest är fråga om ett samlings- eller 
översiktsverk, inte grundforskning. Titeln visar 
att boken innehåller flera teman. Dispositionen 
är i stort sett kronologisk med tematiska inskott, 
men kapitlen har utilykter som förvirrar. Så ex
empelvis innehåller berättelsen om 1270-talets 
inbördesstrider redogörelser för Sko klosters ti
diga historia och för Skara domkyrkas utseende. 
Tätare rubriker hade varit önskvärda. 

Boken är för lång. Klosterväsendet följs till
baka lill Egyptens eremiter, och det närkingska 
landskapet tillbaka till istiden. Detta skulle ha 
strukits, liksom avsnitt om fornborgar och asa
tro. Med Riseberga kloster som huvudrubrik är 
det knappast heller motiverat att följa Aspenäs-
ätten till dess utdöende på manssidan på 1460-
talet. 

Riseberga kloster är först belagt genom en 
donation av jarlen Birger Brosa, död 1202. 
Donatorn och hans släkt, Folkungaätten, samt 
tidens politiska spel behandlas utförligt. I kapit
let »Birger Brosas kärnområden» fasthålls vid 
del gamla antagandet (en gång vidarebefordrat 
även av recensenten) att jarlen låtit bygga en rad 
kyrkor i Östergötland. Vårdsbergs rundkyrka 
anges ha blivit byggd av honom, utan att något 
som helst stöd finns för detta. Bjälbo betecknas 
som en Birger Brosa-kyrka, när allt tyder på att 
det var brodern Magnus Minnesköld och den
nes hustru Ingrid Ylva som ägde gården. Då för
fattaren gör andra bra och kritiska genomgång
ar, t.ex. av jarlens besittningar i Rekarne, hade 
hon kunnat granska den historiska verkligheten 
bakom hela den grupp Östgötakyrkor som har 
tillskrivits Birger Brosa. Boken hade också kun
nat innehålla en diskussion om själva orsakerna 
till att stormän och kungar med stora ekono
miska uppoffringar anlade kvinnokloster, en 
diskussion som har varit eftersatt i Sverige. 

Klosterruinen behandlas på ett utmärkt 
sätt. En utgrävning 1972 påvisade att kloster
kyrkan i norr hade en dubbelportal, vilket ty
der på processioner. Portalen reser frågan om 
här fanns en lokal helgonkult redan på 1200-
talet. Författaren lanserar istället tanken att 
Riseberga fungerade som en station på pil

grimsvägen till Nidaros och att här fanns en 
Olovskult. 

I resten av boken är Riseberga förskjutet till 
bakgrunden. Här handlar det till en början om 
en bred genomgång av 1200-talets maktkam
per i landet. Fokus ligger på bröderna Johan 
och Birger Filipsson, Birger Brosas ättlingar, av
rättade 1280. Därefter följs Aspenäsättens alla 
medlemmar, avkomlingar till Johan Filipsson, 
genom två sekler. Denna del är ett myller av 
personer och måste betecknas som tungläst. 

Avslutningsvis görs en genomgång av alla 
de sätesgårdar som Aspenäsätten ägde eller var 
ingifta på. Uppgifterna om dessa gårdars me-
deltidslämningar och eventuella befästningar 
må innehålla detaljfel, men genomgången är 
effektfull: den visar vilket nätverk högmedelti
dens frälsesläkter utgjorde. Mycket få av dem vi 
uppfattar som tidens viktigaste gårdar saknas i 
denna genomgång, och Aspenäsättens med
lemmar kunde besöka släktingar nästan vart de 
reste i rikets huvudbygder. 

De många genealogierna borde recenseras 
av en specialist, men de tycks innehålla mycket 
få fel. Släkttabellerna flödar av upprepningar, 
men inga av dem upptar exakt samma namn. 
Upprepningarna beror på att författaren vill 
framhäva ett viss härstamning. 

Författaren framför egna hypoteser kring 
vissa släktsamband. Exempelvis presenteras ar
gument för att Birger Brosas mor, den svår-
gripbare Bengt Snivils hustru, var dotter till 
kung Filip. Här dras också fram nya indicier i 
frågan huruvida Birger Filipsson hade några 
barn. Sådana spekulationer är helt i sin ord
ning, och i släkttabellerna markeras som regel 
osäkra samband med frågetecken. Man måste 
dock reagera inför funderingarna kring Birger 
jarls »germanus» Elov. Frågan är om denne var 
hel- eller halvbror till jarlen. Att Elov aldrig 
nämns som son till Magnus Minnesköld samt 
att åtminstone hans ättlingar förde ett helt an
nat sköldemärke (vingad pil) än jarlens lejon 
tyder på att han inte var Magnus' son. Snarare 
var han son till Ingrid Ylva i ett senare äkten
skap. Författaren föreslår nu att Elov var son lill 
Magnus Minnesköld i etl tidigare äktenskap 
med en okänd kvinna. Förutom att detta gör 
Elov äldre än Birger, vilket är osannolikt, är det 
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är att skjuta helt vid sidan av målet: forskning
ens tveksamhet gäller huruvida Elov var son till 
Magnus, ingenting annat. Att frammana ett 
icke belagt äktenskap löser inte alls problemet, 
men detta äktenskap återfinns i flera av släkt
tabellerna. En annan sak är att författaren 
framför ett mig veterligen nytt argument för att 
Elov verkligen var Magnus Minneskölds son. 
1289 fick Rörik Birgersson och Helga Anunds-
dotter (vingad lilja) dispens för äktenskap. 
Helga var barnbarn till Elov, och om denne var 
son till Magnus Minne-sköld var makarna släkt 
i fjärde led. Detta kan förklara dispensen. 
Emellertid är de båda makarnas härstamning 
till stor del okänd, och andra släktskap är där
för tänkbara. 

Litteraturlistan innehåller mycket få luck
or. I skildringen av Folkungaättens äldsta gods 
fattas Olle Ferms rekonstruktion av ett stort 
komplex i Stranda härad i Småland. Adolf 
Schiicks uppsats om Ängelätten saknas, och 
med tanke på att författaren inte är någon ovän 
av spekulationer hade även andra av den upp
slagsrike Schiicks arbeten kunnat komma till 
nytta. För-fattaren anger i förordet att manus
stopp var i början av 1996 och att ingen hänsyn 
har kunnat tas till litteratur utkommen efter 
detta. Detta har drabbat genomgången av sä
tesgårdarna, och även den syn på fornborgar 
som återges är långt från forskningens nuva
rande ståndpunkt. 

Trots dessa kritiska synpunkter är slutin
trycket beundran inför den arbetsinsats som 
ligger bakom boken. Den omfattande littera
turlistan innehåller flera ofta förbisedda arbe
ten. Släkttabellerna och texten är korsrefere-
rade, och detta tillsammans med person- och 
ortregistren gör att boken kommer att kunna 
användas som ett uppslagsverk. Författarens 
spekulationer kring icke belagda släktsamband 
innehåller rimligen uppslag för andra forska
re. Och den lokalhisloriska litteraturen har fått 
ett tillskott av aldrig förut skådad spännvidd. 

Christian Loven 
Konstvetenskapliga institutionen 

Slottet, Ingång H:0 
752 37 Uppsala 

christianloven@hotmail.com 

Richard Bradley, The Significance of Monuments. 
Routledge. New York och London 1998. 179S., 
52 fig. ISBN 0-415-15203-8. 

En av utgångspunkterna för moderna teoreti
kers uppgörelse med den processuella arkeo
login har varit orsakssammanhangen bakom 
de neolitiska monumenten. Man har ersatt 
funktionsdeterminismen i äldre forskning 
med tolkningar av det förhistoriska samhällets 
världsbild och av individens attityd och ageran
de gentemot omgivning och förfäder. I raden 
av anglosaxiska forskare som framträtt med 
dessa problemställningar har Richard Bradley 
en framträdande position. Hans publikationer 
tillsammans med John Barrett av den arkeolo
giska miljön kring Cranborne Chase har stor 
betydelse för de senare årens frågeställningar 
kring förhållandet människa - monument -
landskap, och hans arbete AlteringtheEarthfrin 
1993 blev omgående kurslitteratur i universi
tetens grundutbildning. 

Bradleys senaste arbete, The Significance of 
Monuments, är en uppföljning av den nyss
nämnda boken, men den innehåller därutöver 
en rad nya tolkningar av sten- och bronsål
derns monumentalarkitektur. Inte minst vill 
Bradley dämpa trätan mellan ekonomiska re
spektive ideologiska uttolkare av neolitisering-
en i nordvästra Europa. Bradley menar att det 
inte kan vara antingen ekonomiska faktorer eller 
ideologi som ligger bakom samhällsföränd
ringarna under den här tiden. Jordbruk före
kom, men hade inte någon avgörande försörj
ningsteknisk betydelse under tidigneolitikum. 
I stället var det en växelverkan mellan praktisk 
försörjning och rituella bruk som gjorde den 
neolitiska utvecklingen möjlig. Den genomgåen
de ambitionen bakom den nya boken framstår 
alltså snarast som holistisk, och den har en kon
sekvent strävan mot begreppet världsbild. För 
att belysa den typen av frågor menar Bradley att 
monumenten är den bästa utgångspunkten. 
Deras närvaro i landskapet behöver inte be
tvivlas, och studier av de mera komplicerade 
anläggningarna - såsom Stonehenge - leder 
också av sig själva till analys av längre tidsse
kvenser, från neolitikum till och med bronsål
der. Bradley menar att denna långa tidrymd är 
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nödvändig om man skall förstå den uppfatt
ning om världen, som både utgör bakgrund till 
de monumentala byggnadsverken och som 
också orsakat förändringarna av dem. 

Boken börjar i senmesolitikum med frågor 
kring relationen mellan de sena jägar-fiskar-
kulturerna och de första jordbrukarna. Ut
gångspunkt är den förhistoriska människans 
uppfattning om tids- och rumsbegrepp, och 
Bradley förespråkar därvid användningen av 
Blochs dualistiska modell: A ena sidan den 
världsliga tiden med arbete, sådd och skörd; å 
andra sidan den rituella tiden, som kominer till 
uttryck i riternas användning av arkaiskt språk 
och åtbörder. Bradley menar att modellen har 
bättre förutsättningar för tillämpning på för
historiskt material än Annalesskolans tredela
de schema, som kräver en kronologisk preci
sion som arkeologin vanligen saknar. Bradley 
kritiserar även en alltför strikt tillämpning av 
Meillasoux' tes om skillnaden i tidsuppfattning 
mellan jägare-fiskare och å andra sidan bön
der. Den förra gruppen samlar föda i korttids-
perspektiv, medan bönder förlitar sig på arbe
tet hos tidigare generationer och investeringar 
i bestämda landområden. Bradley menar inte 
att Meillassoux har helt fel, men att det vore en 
för stark förenkling, om man förklarade den 
samlade neolitiseringsprocessen i en sådan 
tankemodell. Monumentbyggande, begynnan
de jordbruk och förfädersdyrkan skall alltså in
te ses i termer av orsak och verkan utan som pa
rallella uttryck för ett sätt att tänka om världen. 

Bradleys framställning av den mesolitiska 
världsbilden utgår från några av de kända sen
mesolitiska gravarna, framför allt från Skandi
navien, med Dragsholm och Skateholm som 
framträdande exempel. Bradley framhåller jä-
gar-stenålderns mentala och praktiska symbios 
mellan människa och natur, i viss motsats till 
världsbilden hos de tidiga jordbrukarna. Han 
vidhåller alltså den i tidigare arbeten anförda 
tesen att uppförandet av monumenten är den 
mentala förutsättning som föregår introduk
tionen avjordbrnk. Bradley kritiserar i det sam
manhanget Hodders The Domestication of Europé 
med dess framställning av en dualistisk världs
bild redan under senmesolitisk tid, med be
greppen domus och agrios som symboler för 

den kända och hanterade boendemiljön re
spektive den farliga och otämjda vildmarken. 
Det är just en sådan uppdelning som inte före
ligger i jägarstenålder, menar Bradley, som allt
så beskyller Hodder dels för missupfattning i 
denna fundamentala fråga, och dels för att til
lämpa en analys från Mindre Asien på en tusen 
år yngre och flera tusen kilometer avlägsen sten
åldersmiljö i Nordvästeuropa. 

Boken är disponerad i två delar, den första 
skildrar hur och varför de neolitiska monu
menten etableras och utvecklas , medan den 
andra delen genom en rad fallstudier visar hur 
monument, platser och landskap gradvis för
ändras i takt med bronsålderssamhällets ut
veckling. Underkapitlen har vackert poetiska 
rubriker, men de gör inte att framställningen 
alltid är lätt att följa. Även om Bradley är en 
briljant stilist är det här ingen lättsam text; den 
måste läsas flera gånger om man skall förstå 
hur och var den röda tråden löper. Och ibland 
är det just de välformulerade och suggestiva ka
pitelrubrikerna som förvirrar läsaren. De följes 
av en klargörande resumé av det kommande 
kapitlet, och den höjer förväntningarna ytter
ligare. Det låter gång på gång som om både 
klassiska forskningsfrågor och moderna tolk
ningstvister just nu, om några sidor, skall få en 
lösning. Men så blir inte alltid fallet, man kän
ner sig ibland lämnad i sticket av svepande sam
manfattningar av typen »varje element i mo
numenten refererar till någonting i det för
flutna» och att det är »så som skapandet av mo
numenten återspeglar vidare förändringar i 
samhället». 

Den första delen av boken - om hur de neo
litiska monumenten har uppstått - upptar en 
omfattande analys av sambanden mellan lång
hus och långhögar, mellan boplatser och cere
moniplatser, mellan sörjande begravning av 
människor och symbolisk begravning av hus. 
Eftersom en av de genomgående frågorna gäl
ler utvecklingen av causewayed endosures ligger 
en omfattande del av analysen på den bandke
ramiska kulturen, där Bradley undersöker för
hållandet mellan långhus, tånghögar och de 
centralplatser som vi i Skandinavien brukar 
kalla Sarupsanläggningar. Han koncentrerar 
sig på dikena och ingångarna runt de sist-
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nämnda anläggningarna, där ett ursprung kan 
föreligga i den bandkeramiska traditionen att 
gräva ett dike runt det hus där ett dödsfall ha
de inträffat, varefter huset lämnades till sym
boliskt förfall fast det är omgivet av en levande 
bosättning. Det här kan alltså vara ett upphov 
lill Sarup-anläggningarna, men Bradley menar 
samtidigt att den här typen av runda eller ore
gelbundna anläggningar är så vitt spridd under 
så lång tid och i så många typer att det vore 
osakligt att söka en enda förklaring bakom 
dem. Några generella drag i deras utveckling 
föreligger dock, från hus och boplats till an
läggning för konsumtion av särskilda produk
ter och varor, och från en äldre fas med an
passning till den lokala topografin lill en yngre 
typ med regelbundna cirklar. 

Arbetssättet är ofta dialektiskt: Bradley ser 
efter var det finns motsatser i de forntida mo
numenten, han ställer dem mot varandra och 
beskriver den utveckling som blivit resultatet. 
Ett genomgående tema blir relationen mellan 
slutenhet och öppenhet, mellan slutna rum i 
de äldsta megalitgravarna och de öppna are
nor, som kan utläsas ur de yngre monumenten. 
På det sättet utläser Bradley två helt olika sym-
bolsystem bakom långhögarna och gånggrif
terna, där en av- och tillslutande begravnings-
rit övergår till en upprepad ritual i förfäders-
dyrkan. På samma sätt återger Bradley hur de 
äldsta hällristningarna inne i megalitgravarna 
utvecklades till utvändiga bilder, som expone
rades för många människor under öppna cere
monier. Det hela handlar om sättet att organi
sera en helig yta, hur den processen manipule
rades under generationer och hur det kan av
spegla grundläggande strukturer i det forntida 
samhället. 

Den andra delen av boken behandlar de 
runda ceremoni- och gravplatserna i Britan
nien, med Newgrange, Stonehenge, Avebury 
och Temple Wood som framträdande exem
pel. I en inspirerad analys har Bradley cirkeln 
som utgångspunkt. Han beskriver hur den run
da formen utvecklas från slutna inhägnader 
som gradvis öppnas i de runda stencirklarna, 
för att slutligen omfatta monumentens omgi
vande berg- och åsryggar, vilkas gravhögar eller 
rosen i vida cirklar omsluter den fysiska värld 

som var bronsåldersmänniskans verklighet, 
och som samtidigt återspeglar samma tidsål
ders kosmologiska utveckling. Det är den mot 
landskapet utvidgade cirkeln som möjliggör ut
vecklingen av ett jordbrukslandskap under 
bronsåldern. Av någon anledning refererar in
te Bradley till Jung, men med konventionell 
terminologi är den här analysen uppbyggd 
kring arketyp-begreppet, med cirkeln som 
mental och praktisk utgångspunkt för mänsk
lig verksamhet. Och det är ju lika uppenbart att 
det finns ett inslag av strukturalism i Bradleys 
framställning, även om han inte själv använder 
det begreppet. Han betecknar Hodders tidiga
re omnämnda arbete som strukturalistiskt, 
men han redovisar egentligen inte sin egen in
ställning till det sättet att arbeta; det blir i stäl
let läsaren som återfinner det strukturalistiska 
synsättet i Bradleys egen analys. 

En av bokens bärande idéer gäller jordbru
kets utveckling, att det är först under urne-
fältstid, som det får avgörande betydelse i för
sörjning och påverkan på landskapet. Som re
dan nämnts sätter Bradley den utvecklingen i 
relation till monumenten och en religiöst be
tingad landskapsuppfattning. För en svensk lä
sare (vid årsskiftet 1998—99) är det svårt att 
undvika en jämförelse med det samtidigt utgiv
na första bandet av Del svenska jordbrukets histo
ria, där Stig Welinder arbetat med samma pe
riod som Bradley. En sådan jämförelse hakar, i 
första hand därför att de båda böckerna har 
olika målgrupper. Men jämförelsen har samti
digt en motivering i att båda böckerna inne
håller avsnitt med författarnas egna tolkning
ar, med explicita angivelser att de är subjektiva. 
Och det är just i det avseendet som jämförelsen 
har intresse, eftersom tolkningarna är så olika. 
Båda författarna arbetar med variabler som 
jordbruk, boskap, landskap, gravar, offer och 
riter, och båda har ambitionen att se dessa va
riabler »inifrån», från den förhistoriska män
niskans utgångspunkt. Skillnaden är att Welin
der betraktar den förhistoriska verkligheten 
från gårdens, åkerns och familjens synpunkt, 
medan Bradley ser samma sak från templets 
och prästernas perspektiv. Welinder står inne i 
det neolitiska långhuset och ser ut mot de bru
kade markerna och de offer som lagts ned för 
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att få god skörd. Bradley står i stället mitt i det 
neolitiska templet, genom vars pelare han skym
tar den odlade marken på de omgivande slutt
ningarna. Och markens gröda är i det fallet in
te så mycket en fundamental näring som den 
upptagna åkern i stället är en avspegling av den 
förhistoriska människans världsbild. Det hand
lar alltså om två alternativa sätt att se på män
niska och landskap och på det förhistoriska 
jordbrukets utvecklingshistoria. Båda forskar
na har ambitionen att förklara relationerna 
mellan individ, försörjning och religion, men 
de väljer olika utgångspunkter för sin analys. 

När det gäller den sista perioden som 
Bradley behandlar - bronsåldern - kommer 
även hans analys litet närmare den enskilde 
brukaren av jorden. Bradley visar på struktu
rella överensstämmelser mellan den sena brit
tiska bronsålderns monument - de små, runda 
gravhögarna - och de likaså småskaliga, be
bodda husen, vars form har likheter med gra
varna. Han ser den utvecklingen som en åter
gång till huset som centrum för det rituella li
vet. Bradley anger i det här sammanhanget en 
inspirerande upptakt till ny landskapsanalys av 
delta skede, vilken i hög grad har aktualitet i 
vårt eget land, där en övergång till hushållsni
vå kan spåras både i landskapsutnyttjande och 
i det rituella bruket. 

I Bradleys holistiska syn på landskap, reli
gion och försörjning finns egentligen inte ut
rymme för enskilda platser eller landområden 
för rituella bruk. Religion och försörjning ses 
som sammanflätade delar i ett landskap som i 
sin helhet ingår i den förhistoriska kosmolo
gin. Det här betraktelsesättet kan framstå som 
kontroversiellt, dels mot den klassiska arkeolo
gins språkliga belägg för heliga områden med 
rötter i den homeriska världen, men även mot 
de senaste årens tolkningar av monument och 
landskap i den svenska bronsåldern (Olausson 
1995, Kaliff 1997, Widholm 1998). Dessa olika 
framställningar om förhistorisk världsuppfatt
ning kommer förmodligen alt diskuteras i fle
ra arbeten. 

Boken är litet ojämn i referenserna till äld
re forskning. Man finner å ena sidan en in
gående analys av P.V. Globs tolkning av lång-
högarna vid Barkaer, som visar hur en försörj-

ningstekni.sk tankeläsning hindrade Glob från 
att förstå de belägg för gravläggningar som 
kom fram redan under de första utgrävningar
na. Ä den andra - som i fallet med utveckling
en av de runda gravformerna - finns knappast 
någon referens till tidigare debatt om den här 
gravformens ursprung under bronsåldern, el
ler till de motstående argument som har fram
förts i polemiken mellan Gimbutas och Renfrew. 
Det är förvisso varken möjligt eller önskvärt att 
i alla sammanhang göra idéhistoriska bak-
grundsteckningar. För läsaren är det å andra si
dan lättare att sätta sig in i helt nya tolkningar 
om det sker under redovisning av postulerade 
fel hos samtida debattörer. 

En annan ojämnhet föreligger också när 
det gäller kartorna. Boken har utomordentliga 
modeller som illustrationer till teserna om mo
numenten, miljön och den omslutande cir
keln, men bristen på kartor gör det ibland svårt 
för en nordeuropeisk läsare att följa med i 
landskapsiolkningar som växlar mellan södra 
England och Orkneyöarna. 

Liksom andra böcker av Bradley är den här 
framställningen fylld av idéer, tolkningar och 
nya uppslag. Det gör den lill spännande läs
ning, även om det tar tid för läsaren alt sam
manfatta både de enskilda kapitlen och det 
sammantagna resultatet. Men den tiden är na
turligtvis väl värd sitt pris. Boken är i viss mån 
en postmodernistisk framställning av en rad 
klassiska arkeologiska problem, men även med 
den typen av teoretisk grundstruktur innehål
ler boken samtidigt en vilja till syntes och över
bryggande av polemiska attityder vars motsätt
ningar Bradley redovisar som skendebatter. 
Och den inställningen ärju en lovvärd upptakt 
till 2000-talets arkeologi. 

Dag Widholm 
Kalmar Läns Museum 

Box 104 
391 21 Kalmar 

dag.widholm@kalmarlansmuseum.se 
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Frands Herschend, The idea of the good in Late 
Iron Age society. Occasional papers in archaeo
logy 15. Institutionen för arkeologi och anti
kens historia, Uppsala Universitet. Uppsala 
1998. 210 s. 41 figurer. ISSN 1100-6358. ISBN 
91-506- 1276-x. 

Denna bok utgör slutpublikation för det av 
HSFR finansierade projektet Den goda männis
kan mellan 500 och 1100 efter Kristus och omfattar 
till en mindre del artiklar tidigare publicerade i 
Tor. Projektet drevs av Frands Herschend själv 
och tog också filologen Johan Flemberg i an
språk vid översättningen av Venantius Fortuna-
tus. Syftet var att studera den aristokratiska ideo
login hos de germanskspråkiga folken under 
den yngre järnåldern sedd utifrån användandet 
av begreppet godhet i tidens litteratur. Till detta 
fogades ett studium av den fysiska miljö där ideo
login formulerades och iscensattes, nämligen 
den arkeologiskt igenkännbara hövdingahal
len. Begreppet godhet utvaldes, såvitt man som 
läsare kan bedöma saken, dels på grund av möj
ligheten att karakterisera en ideologi utifrån vad 
den betecknar som gott, men dels också av ett 
mera speciellt skäl. Adjektivet god används gans
ka flitigt i runstenarnas formelartadc texter, vil
ket antyder att det trots sin idag milt och luddigt 
positiva innebörd hade en formell betydelse på 
samma sätt som de ofta förekommande beteck
ningarna thegn och drengr. 

I fråga om disciplingränser är detta en stu
die i idéhistoria, litteraturvetenskap och filolo
gi, illustrerad med arkeologiska exempel. 
Herschends främsta källmaterial är, i kronolo
gisk ordning, brevet om visigoten Sabas' mar
tyrium i Svarta Havets nordvästra kusttrakter 
(ca 375 e.Kr.), den latinske hovpoeten hos 
frankerkungarna Venantius Fortunatus (ca 
570 e.Kr.), de engelska kvädena om Beowulf 
(ca 750 e.Kr.) och slaget vid Maldon (ca 1000 
e.Kr.), de isländska landnamssagorna om And 
den Djupsinniga (ca 1100) samt nordiska run
stenstexter (ca 950-1150 e.Kr.). Källorna är 
alltså vitt spridda i tid, rum och genre; och 
Herschends argumentation vilar tungt på an
tagandet att de alla på något sätt reflekterar 
samma fenomen, nämligen Det Germanska 
Samhället. 

Nu tyder väl mycket på att vi under folk
vandringstiden och vendeltiden faktiskt har att 
göra med ett internationellt aristokratiskt ideo
logibygge som kan kallas allgermanskt. Detta 
uppvisar ingen direkt kontinuitet med Caesars 
och Tacitus germanbegrepp, utan tycks ha ska
pats som politiskt redskap i samband med den 
stora oredan kring det västromerska rikets fall 
och folkvandringarna. Ideologin i fråga och 
dess växelverkan med den materiella kulturen 
har behandlats av Lotte Hedeager i en lång rad 
arbeten. Emellertid är det i mitt tycke ren spe
kulation att, som Herschend, dra denna teori 
så långt som till antagandet att Sabas och 
Jarlabanke skulle ha några särskilt intressanta 
ideologiska beröringspunkter över ett avstånd 
på sju sekler och halva Europa. Förmodligen 
hade de i själva verket mest gemensamt ge
nom kristendomen, som inte är föremål för 
Herschends intresse. 

I Venantius fall är kopplingen till en för
modad allgermansk idévärld mycket svag: den 
består främst i Herschends närmast dekon-
struktivistiska läsning av den latinska poesin ge
nom ett par isländska glasögon. Sålunda tycker 
sig Herschend kunna skönja myten om Frej 
och Gerd konspiratoriskt gömd i latinska ver
ser riktade till representanter för det mest ge-
nomromaniserade av alla germanfolk, franker
na. Som påpekats av Hedeager är frankerna 
det enda av de stora germanska gentes som inte 
efterlämnat någon skandinavisk ursprungs
myt, de befattade sig föga med djurornamentik 
och de övergav tidigt sitt germanska språk. Det 
finns över huvud taget inga belägg för att åsar
na var kända i Gallien före Gånge-Rolfs tid. Jag 
är alltså böjd att tro att Herschend i sin iver att 
få pusslet att passa ihop tillskriver merovinger-
na helt främmande tankegods. Han likställer 
också den merovingiska kungaboningen med 
den nordeuropeiska hallbyggnaden, men an
för inga arkeologiska exempel till stöd för jäm
förelsen. Om den merovingiska profanarkitek-
turen vet jag ingenting, men jag tror att inte att 
kung Sigibert och drottning Brunhild skulle ha 
känt sig speciellt hemma i danernas mjödhall 
Heorot. 

Herschend föreställer sig godheten som en 
social organisationsmodell från den äldre järn-
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åldern, ursprungligen omfattande husfadern 
och hans familj, som gradvis kom att utvidgas 
till att reglera hela aristokratins interna och ex
terna relationer efter samma principer. Denna 
ideologi sägs ha varit det viktigaste redskapet i 
själva etablerandet av den yngre järnålderns 
aristokrati, eller snarare, i etablerandet av aris
tokrati i största allmänhet. Denna storslagna 
tanke förutsätter ju att ingen aristokrati fanns 
dessförinnan, och vittnar om ett visst mått av 
förhistorielöshet hos författaren. Att det första 
årtusendet f.Kr. var en tämligen egalitär tid kan 
man kanske acceptera, men att frånta folket i 
den äldre bronsålderns högar och rosen rang
en av aristokrati är att misshandla språket. 

Herschends sociala godhetsmodell är den
samma som Medelhavsvärldens klassiska patro-
nus-klient-relation eller det norröna följesvä
sendet: den germanske patronusstormannen 
sitter i högsätet i sin hall och knyter klienter-
hirdmän till sig med gåvor. En sådan relation 
inleds redan i klientens barndom då ädlingen 
på uppgång, ännu utan guldringar att dela ut, 
visar vänlighet mot lovande pojkspolingar i av
sikt att vinna deras lojalitet inför den dag då tes
tosteronet rinner till och de kan inlemmas i 
hirden. 

Genomgående används Beownlf-kvädet som 
ett ideologiskt facit för de andra texterna och 
det arkeologiska källmaterialet. Herschend an
ser sig dessutom ofta förstå texterna bättre än 
författarna själva gjorde: »Det är helt uppen
bart att författaren inte begriper den historia 
som han berättar för oss» (s. 123). Resone
mangen präglas av idealism där källtexternas 
författare behandlas som passiva exponenter 
för ideologi som existerade oavhängigt av sina 
bärare. 

Citatet ovan är hämtat från ett av bokens 
mest originella, för att inte säga barocka, reso
nemang. I Beowulf-kvädets inledning plågas 
danerna och deras kung Hrodgar av träskgas
ten Grendels härjningar i den heliga mjödhal-
len Heorot. Grendel är ett typiskt sagomonster, 
son till en träskkvinna som har klara drag av 
den taciteiska Nerthus (och som parentetiskt 
sagt tycks vara bosatt i en offersjö av Nydam-
modell). Hans angrepp på hallen är en meta
for för ett svårt hot mot hela den hallcentrera-

de följesideologin, och när Beowulf nedkäm-
par honom återställs ordningen. Så långt följer 
man gärna Herschend. Han går emellertid be
tydligt längre! Hos Herschend blir Grendel en 
egendomslös ungdomsligist, son till en ogift 
mor gubevars, som från sitt proletära underlä
ge gör uppror mot överheten och dess ideolo
giska normer! Grendel blir här fotbollshuli-
gan. 

Med sin bild av Grendel som proletär upp-
rorsmakare och Beowulf som konservativ för
tryckare färdig gör Herschend en halsbrytande 
koppling till den helige Sabas. Denne ljöt mar
tyrdöden i Rumänien eller Ukraina, fyra hun
dra år före Beowulf-skaldens tid, för att han 
vägrade äta av köttet från de hedniska offer
måltiderna. Hos Herschend jämföres Sabas 
med Grendel, medan den hedniske visigotiske 
kungasonen Atharidos jämföres med Beowulf 
- två ideologiskt subversiva proletärer krossas 
av varsin representant för det germanska etab
lissemanget. Parallellen är rolig och intressant 
ur ett estetiskt perspektiv, men vad kan den 
egentligen med rimliga krav på källkritik säga 
oss om Herschends studieobjekt, nämligen 
ideologin under den yngre järnåldern? Platt 
intet, såvitt jag förstår. 

Herschend har, med utgångspunkt från de 
utvalda texterna, skrivit en apokryf - han ska
par en värld som inte motsägs av källorna men 
som heller inte omfattas av dem. Därigenom 
faller stora delar av resonemanget inom de 
vackra men oprövbara hypotesernas område. 
De blinda männen har känt på elefanten, och 
Herschend rekonstruerar dess anatomi utifrån 
deras förvirrade vittnesbörd. Aldrig fäller det 
honom in att det kan ha varit fler än en djurart 
inblandad, och att hans elefant därigenom bli
vit en skvader. 

Ur sin läsning av källorna, främst Beowulf, 
har Herschend vaskat en sammanfattning av 
den germanska hjältens karakteristika (sid. 
1 15—116): »Idealet omfattar flera beståndsde
lar: upphöjelse i hallen, vältalighet, krigisk för
måga, ledarskap över följen och arméhälfter, 
tjänster utförda vid kriser, förmågan att lösa 
kriser, givmildhet med mat, konlraktsbundcn 
godhet i enlighet med de sociala spelreglerna, 
medvetenhet om den egna sociala rollen, en 

Fornvännen g<j (2000) 



140 Recensioner 

blandning av offentlig och privat godhet, giv-
mildhet med gåvor, oförtruten vänlighet mot 
unga män ... och åminnelse i kväden». Kon
kreta sammanfattningar som denna av den be
handlade ideologin är guldkorn i bokens an
nars delvis svävande hantering av vad som 
egentligen var gott under den yngre järnål
dern. I stycket »Good-ness and Honour» (sid. 
154—157) ger Herschend utifrån etymologiska 
resonemang bokens mest kortfattade defini
tion av godhetsidealet. Det sägs bestå av två 
komplementära hälfter: barmhärtighet och 
lapperhet i strid. 

Alldeles klart framgår att det är männens 
värld vi rör oss i. Godhetsbegreppet berör bort
sett från några sena runstenstexter bara män. 
Herschend försöker förklara detta med att for
mell godhet var något som uppnåddes genom 
en beowulfiansk hjältekarriär som var stängd 
för kvinnor. I ett chevalereskt försök att göra 
ideologin relevant lör kvinnor antar han ex si-
lentio att den isländska landnamskvinnan And 
den Djupsinniga skulle ha kallats god 0111 hon 
inte vid sitt giftermål »flyttats från den miljö 
där hon hade kunnat uppnå godhet». Detta re
sonemang väcker bara frågan varför vi i så fall 
inte känner till några goda ungmor. Här hade 
Herschend kunnat nöja sig med att konstatera 
att de studerade samhällena var starkt patriar-
kaliska, vilket förklarar att kvinnor inte sågs 
som speciellt goda. 

Kopplingen mellan det litterära godhetsbe
greppet och de arkeologiska hallarna är svag. 
Allt som binder dem samman är att de båda 
kan antas ha varit viktiga för aristokratins i d e o 
logi. Medan hallen säkert var aristokratins mest 
centrala miljö är begreppet godhet ett av 
Herschend godtyckligt utvalt studieobjekt. I 
hans framställning beskrivs godheten som det 
centrala begreppet för en hel tankevärld, men 
det arkeologiska källmaterialet skulle i själva 
verket lika gärna kunna illustrera en genom
gång av källornas användning av andra be
grepp som ära, heder, stolthet, mod, vänskap 
eller frid. Det utvalda ordet framträder som en 
talismaii till vilken Herschend sätter sin lit i 
den innerliga förhoppningen att verkligen för
stå det forntida samhället. 

Var och en av de ingående studierna har sitt 

intresse i den behandlade textens eller arkeo
logiska materialgruppens historiska kontext. 
De hade vunnit på att sammanföras och re
nodlas var och en för sig, i stället för att som i 
denna bok spridas ut i ett nät av associationer. 
Herschends syntes kunde ha presenterats i ett 
särskilt kapitel. I den publicerade formen är 
diskussionen svåröverskådlig och försvårar kri
tisk läsning med ett förkastande eller godta
gande av enskilda resonemang. 

I en anmälan som denna kan förstås inte al
la bokens många uppslag och resonemang na
gelfaras, utan jag har koncentrerat mig på att 
behandla de aspekter som engagerade mig 
mest vid läsningen. Boken är att rekommende
ra till var och en med intresse för den yngre järn
ålderns ideologi, men den bör läsas kritiskt. 
Dess styrka är att den är uppslagsrik och kun-
skapsopiimisii.sk, men skuggsidan av dessa go
da egenskaper är att boken också är ostruktu-
rerad och spekulativ. 

Till sist en detaljanmärkning. På sidan 51 
kallar Herschend guldgubbarna för »det första 
oemotsägliga exemplet i den skandinaviska 
förhistorien på genusanknuten tillgivenhet 
och kärlek». Påståendet är gåtfullt men torde 
innebära att Herschend antingen anser att kär
leksparen på bronsålderns hällristningar sak
nar genusanknytning eller alt uppriktigheten i 
deras kärlek vore tveksam. De älskande på 
guldgubbarna ocb hällristningarna har i själva 
verket stora likheter: i båda fallen har kontra
henterna tydliga manliga och kvinnliga genus-
attribut, och i båda fallen hör avbildningarna 
hemma i sakrala sammanhang. Om tillgiven
hetens djup linns det lika mycket eller lite att 
säga i båda fallen. Fast själv hoppas jag att de 
verkligen älskade varandra! 

Marlin Rundkvisl 

Fornvännen g$ (2000) 
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Ann Segerberg, Bälinge mossar. Kustbor i Upp
land under yngre stenålder. Aun 26. Uppsala 1999. 
243 sidor, 1 2 1 figurer, 5 appendices. ISBN 91-
1385-5-

Under senare år har flera studier om neolitiska 
förhållanden, i vad man benämner östra Mel
lansverige, bidragit till att vår kunskap om för
historiska lämningar och tolkningar om det 
maritima kulturlandskapet och människor un
der yngre stenålder kontinuerligt ökat. Ann 
Segerbergs avhandling om boplatser och för
hållanden under yngre stenålder vid Upp-
landskusten tillför ytterligare underlag i denna 
kunskapsprocess. Bakom en akademisk av
handling ligger ett mödosamt och stort arbete. 
Del är alldeles uppenbart i Segerbergs avhand
ling. Den är omfångsrik med en omfattande 
empiri och efterföljande bearbetningar och 
analyser. 

Avhandlingen grundar sig på resultaten 
från dels Gunnar Ekholms undersökningar vid 
Bälinge mossar i Uppland under 1910- och 
1920-talen, men framför allt på Segerbergs eg
na undersökningar av fyra boplatser i samma 
område under 1970- och 1980-talen. Studier
na påbörjades under tiden för den processuel
la arkeologin och då den kulturhistoriska dis
kursen fortfarande var påtaglig. Dessa förut
sättningar märks tydligt i avhandlingen som ar
betats fram under en längre tidsperiod. Den är 
huvudsakligen deskriptiv till sin karaktär där 
målsättningen är att studera bebyggelseutveck
lingen i Bälinge mossar under stenåldern. 
Bebyggelsearkeologi, om än inte explicit ge
nom formulerade problemställningar, utgör 
således basen med syfte att beskriva och karak
terisera neolitiska boplatser. Segerberg avser 
att förklara skillnaderna mellan boplatserna 
där relationerna mellan trattbägarkultur och 
gropkeramisk kultur är särskilt intressant. 

Avhandlingen behandlar ett landskap som 
i hög grad är föränderligt. För Segerberg är 
kunskapen om landhöjningen och samspelet 
mellan den kulturhistoriska och naturgeogra-
liska utvecklingen central. I Uppland är land
skapet flackt vilket lett till att betydande land
vinningar kunnat uppnås även i ett förhållan
devis kort tidsperspektiv. Detta påverkar i sin 
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tur den kulturhistoriska utvecklingen under 
stenålder. Det är en av utgångspunkterna för 
Segerberg där dessa förhållanden varit avgö
rande för val av geografiskt område och tids
period. En arkeologisk konsekvens är att kro
nologiskt »blandade» boplatser är sällsynta vil
ket i det här fallet varit en förutsättning för stu
diens genomförande. 

Förutsättningarna för stenåldersbebyggel-
sen i ett föränderligt landskap där nya land
områden kontinuerligt kan tas i anspråk ger 
följdriktigt naturgeografiska beskrivningar och 
kartmaterial ett förhållandevis stort utrymme. 
För att få en bättre förståelse för det neolitiska 
landskapet har Segerberg tagit hjälp av Leif 
Andersson för att konstruera både den tidig
neolitiska och mellanneolitiska strandlinjen. 
Resultatet har blivit lättöverskådliga och peda
gogiska kartor i flerfärgstryck där undersökta 
boplatsers läge i detta landskap ger en antydan 
om hur människorna vistades där. Helt rikligt 
påpekar Segerberg att det, trots de osäkerheter 
som kan förknippas med underlaget till kar
torna, ändå visar en ungefärlig bild av det dåti
da skärgårdslandskapet. 

En vidareutveckling med datorteknik av 
den metod som använts här skulle kunna ge 
ller och olika perspektiv på både landskap och 
hur människor förhållit sig till detta. Arkeolo
ger har ofta ett »uppifrånseende» när det gäl
ler förhistoriska landskap som grundar sig på 
erfarenheterna av kartstudier. Det vore en stor 
vinst om man kunde modifiera detta perspek
tiv. I de här fallet vore det mer relevant att se 
kusten från havet. Sannolikt närmade sig de 
neolitiska människorna kusten lika ofta häri
från. Förnyade landskapsstudier kan ge andra 
förutsättningar för och tolkningar om hur för
historiska människor levde i kustnära land
skap. 

Den processuella traditionen syns i Seger
bergs målsättning där hon vill granska hur ar
keologin använt naturvetenskapliga analyser 
ocb perspektiv framför allt i stenåldersstudier. 
Segerberg är speciellt intresserad av daterings
metoder ocb kronologi, samt Strandlinjefor-
skjutningsprobleinatik, paleobolanik och osteo
logi. Även teknologiska aspekter som grundas 
på analys av keramik diskuteras. Analyserna 

/•'ornvännen 95 (2000) 



1 4 2 Recensioner 

har utförts av Göran Possnert, Vagn Mejdahl, 
Jan Risberg, Mats Andersson, Ingemar 
Påhlsson, Per Ericson och Anders Lindahl. De 
olika perspektiven ägnas stort utrymme med 
ett kapitel var, där flera av analyserna beskrivs i 
appendix. 

Strandlörskjutningskurvan visar en tämli
gen jämn regressiv förskjutning som avtar un
der mellanneolitikum varefter den fortgår 
med mindre hastighet. Segerberg menar att 
kurvan bör uppfattas som en modell där bl. a. 
boplatsen Anneberg ligger i anslutning till iso-
leringströskeln. Utifrån dateringarna att döma 
låg boplatsen sannolikt nära stranden där den 
befolkades innan eller under den tid som havs
viken bildade en insjö. Segerberg utgår från att 
även de andra boplatserna sannolikt låg vid 
stranden. Hon menar att närheten till vatten 
bör ha varit vägledande vid valet av boplatsläge 
under både tidigneolitikum och mellanneoliti
kum i nordvästra Uppland. 

Som nämnts är det arkeologiska källmate
rialet från undersökningarna vid Bälinge mos
sar grunden för studien. Och det finns anled
ning att dröja i en positivistisk anda med käll
kritik som en av de metodologiska grunderna. 
Boplatserna har undersökts i olika omfattning 
och vid olika tidpunkter med ett gemensamt 
drag: endast mindre ytor har tagits upp. Från 
undersökningarna vid 1970- och 1980-talen 
har författaren större kontroll på metoder och 
data. Man kan likväl reflektera över flera frågor 
om de begränsade undersökta ytorna. Det 
framgår inte om boplatserna är avgränsade 
och hur stor andel som undersökts vilket vore 
väsentligt i studier över bebyggelse och resurs
användning ur olika perspektiv, där t.ex. rums
liga analyser och sociala strukturer ofta disku
teras. Proble-matiken är av betydelse även för 
tolkningar i stort när man t.ex. diskuterar urval 
och representativitet. 

Segerbergs tolkning av de osteologiska re
sultaten diskuteras i ett kapitel om näringsför
hållandena vid Bälinge mossar. Trots att be
gränsade ytor undersökts har ett jämförelsevis 
stort benmaterial registrerats. Det som är mest 
intressant är fiskbensmaterialet, som Seger
berg konstaterar år del största analyserade från 
svensk stenålder. Detta har tillvaratagits tack 

vare förfinade sållningmetoder och Segerberg 
ger ett väsentligt bidrag med en bra diskussion 
om ambitionsnivåer vid fältmetoder. Detta bör 
bli en modell för andra undersökningar. Likaså 
kan resultaten från den osteologiska analysen 
utgöra cn mall och referens vid fortsatta studi
er om närings- och försörjningsförhållanden 
under stenålder. 

Det osteologiska materialet har bearbetats 
statistiskt där bl.a. en tydlig skillnad i vertikal 
spridning blev tydlig på boplatsen Anneberg. 
Fil påtagligt större andel fiskben finns i de und
re lagren inom en viss del av boplatsen och det
ta kan antagligen inte förklaras annat än i kul
turella termer. Här önskar man en större un
dersökt boplatsyta för att mer udörligl kunna 
diskutera denna vertikala och eventuella hori
sontella skillnad. Detta skulle bidra till en mer 
generellt hållen diskussion om boplatsens ka
raktär och funktion samt eventuellt säsongsbo-
ende. 

Problematiken kring undersökningarna 
vid Bälinge mossar knyter även an till en mer 
övergripande fråga om hur vi idag ska använda 
äldre framtaget material som underlag för tolk
ningar eftersom förutsättningarna i fält med 
både teoretiska och metodologiska utgångs
punkter var annorlunda. Målsättning och prob
lemställningar styr som bekant både tolkning
ar och undersökningar och det är väsentligt att 
dessa är explicita för de arkeologer som tolkar 
äldre framtaget material. Om det inte finns 
grävningslekniska data är förutsättningen för 
tolkningsunderlaget begränsad. Det underlät
tar även om man är medveten om de idéhisto
riska sammanhangen eftersom dessa i mer el
ler mindre grad påverkar resultat och tolk
ningar. 

Det empiriska materialet ägnas mycket ut
rymme där olika aspekter av keramik och kro
nologi byggd på keramisk seriation upptar två 
kapitels utrymme. Segerberg inleder med en 
mer kritisk genomgång av hur keramik be
handlats inom arkeologin och frågar sig om all 
keramik verkligen kan inordnas i de traditio
nella grupperna. Det är en relevant fråga ef
tersom en stor del av materialet inte är karak
teristiskt och tydligt och dessutom starkt frag
menterat För att inte hamna i samma situation 
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av enbart deskriptiva utgångspunkter som 
många före henne, utgår Segerberg från kera
rniska tunnslip. Slutsatserna från en samman
ställning av kerarniska analyser av olika slag av 
neolitisk keramik från hela landet är att det i 
stort föreligger en homogenitet i val av råma
terial och tillverkningsteknik. För Upplands 
del finns det å ena sidan stora likheter mellan 
det tidigneolitiska trattbägargodset och det 
gropkeramiska godset, medan det å andra si
dan finns vissa skillnader i magring och ytbe
handling. Segerberg frågar sig om det mest är 
en fråga om skillnad i kärlens ytbehandling 
och de skillnader som iakttas med blotta ögat 
inte har någon keramikteknologisk motsvarig
het. Man kan fråga sig vari då skillnaden ligger 
och Segerberg menar att tolkningar om kera
mik styrs »av en redan tidigare formulerad tolk
ning». 

Efter atl ha gjort en kritisk genomgång av ti
digare keramikindelningar i kronologiska syf
ten inleder Segerberg en diskussion om kera
miken vid Bälinge mossar utifrån en viss nyan
sering där hon menar att Fagervik III- och IV-
keramiken inte riktigt går lika långt tillbaka i ti
den som Fagervik I- och Il-keramiken. Detta är 
utgångspunkten för en diskussion om boplat
sernas datering. Keramik som karakteriseras 
som tidigneolitisk trattbägarkeramik respekti
ve mellanneolitisk gropkeramik förekommer 
vid Bälinge mossar och tillverkningstekniken 
har i stort sett varit densamma. Kapitlet om kro
nologi kompletteras med en grundlig genom
gång av kol 14-datering som metod och da
teringarna i Mellansverige. Segerberg visar 
bredd och insikt i beskrivning och karakteristik 
av kol 14-metoden. På samma sätt som med and
ra beskrivna metoder och utgångspunkter äg
nas mycket utrymme för både metoddiskussio-
ner och resultat av både kol 14- och termolu-
miniscens-metoden. Ett problem som ofta visar 
sig vid dateringar av neolitiska boplatser är av
vikande dateringar. Ett förhållandevis stort ut
rymme ägnas åt dem som dokumenterats vid 
Bälinge mossar. Konsekvenserna av begränsa
de undersökta ytor diskuteras emellertid inte i 
det sammanhanget 

Kol 14-metoden och kronologi byggd på 
keramiken används som underlag till en regio

nal kronologi. Denna skiljer sig till viss del från 
sydskandinavisk kronologi genom en indel
ning i äldre och yngre trattbägar- respektive 
gropkeramisk kultur samt senneolitikum istäl
let för en indelning i tidigneolitikum I och II, 
mellanneolitikum A och B respektive senneoli
tikum. Övergångarna är inte lika strikta och in
faller något tidigare i Mellansverige. Den re
gionala kronologin sammanfaller i stort med 
dem som presenterats tidigare vilket inte po
ängteras. 

Studien spänner över flera aspekter. Det an
tikvariska perspektivet är tydligt liksom en strä
van till historisk beskrivning av bl.a. Bagge och 
hans studier av gropkeramik. En annan aspekt 
är begreppet kultur i arkeologiska studier som 
jag menar behöver lyftas fram. Här ger sig 
Segerberg in i ett problemområde som utgör 
en väsentlig del av dagens arkeologiska diskurs. 
De flesta både nordiska och internationella ar
keologer har på något sätt berört problem 
kring arkeologiska kulturer, kulturell identitet 
och etnicitet och för flera utgör dessa frågor 
kärnan i forskningen. Segerberg problematise-
rar inte begreppet kultur utan ansluter sig till 
hur det traditionellt använts med en gängse 
definition som en samlande benämning på lik
nande artefaklkontexter och företeelser som 
påträffats i likartade sammanhang. Det hade 
varit värdefullt med en utgångspunkt där mer 
av senare års diskussion legat som grund för 
just ett problematiserande. Som sådan hade av
handlingen bidragit till en diskussion om hur 
vi kan förhålla oss till bl.a. mellanneolitiska ar
keologiska kulturer. Även här vore det väsent
ligt med de idéhistoriska sammanhangen för 
att bättre kunna positionera både oss själva och 
vår samtid. 1 linje med detta hade reflexioner 
kring begreppet kultur även tillfört diskussio
nerna vid slutsatserna där Segerberg lyfter in 
termen tomrum i kronologisk bemärkelse. 
Hon ser ett tomrum mellan tidigneolitikum 
och mellanneolitikum. Egentligen är förhål
landena på båda sidor om detta relativt lika, 
förutom vissa skillnader i den materiella kultu
ren. Man kan då ställa sig frågan och diskutera 
på vilka grunder vi använder olika kulturbe
teckningar. 

Avhandlingen utmynnar i en tolkning där 
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Segerberg diskuterar näringsförhållanden och 
bosättningsmönster under tidigneolitikum och 
mellanneolitkum.Jämfört med tolkningar från 
tidigare studier framträder en delvis nyanserad 
bild av förhållandena. Det framhålls att den 
största förändringen i människors livsföring är 
övergången från en försörjning baserad på 
fångst och fiske till en agrar inriktning. Detta är 
en gradvis övergång. I Uppland och Mellan
sverige syns kustens och de marina resursernas 
betydelse ha spelat större roll både under ti
digneolitikum och mellanneolitikum, där man 
tidigare betonat tidigneolitisk boskapsskötsel 
och åkerbruk i områdena innanför kusten. 
Valet av boplatslokalisering bör ha styrts av en 
strävan mot stabila tillgångar och diskussionen 
bör i större grad inriktas mot människors be
hov av en jämn födotillgång. Lokaliseringen av 
boplatser till innerskärgården har inte främst 
utgått från behovet av säl utan snarare fisketill-
gången. Man bosatte sig i områden med stor 
försörjningskapacitet, i detta fall vid fiskens lek
platser. Jämsides med fiske och sälfångst har 
även odling och boskapsskötsel varit möjlig. 
Boplatsernas läge ocb kullurlagrens tjocklek tas 
som indikation på långvarig och möjlig året-

runtbosättning. Troligen ägde bosättningarna 
rum ända fram lill dess att dessa havsvikar för
vandlades till insjöar. 

Ann Segerberg fullföljer Gunnar Ekholms 
intention att inordna »de olika stenåldersbo-
sättningarna i en kronologisk serie med ut
gångspunkt från keramiken och boplatsernas 
höjd över havet». Med presentationerna och 
analyserna av arkeologiskt material och natur
vetenskapliga metoder ger hon fler ingångar 
till ytterligare diskussioner. Avhandlingen be
handlar flera problemställningar som var för 
sig kunde utgöra grund för nya. Segerberg vi
sar heltäckande kunskap om det neolitiska ma
terialet i Uppland och Mellansverige och att 
hon behärskar underlaget lör olika meloddis-
kussioner förankrade i den processuella och 
kulturhistoriska traditionen. Resultaten tillför 
fler dimensioner kring yngre stenålder i Upp
land och östra Mellansverige i stort. 

Lena Holm 
Institutionen för arkeologi och samiska studier 

Umeå universitet 
901 87 Umeå 
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John Hines, A Nero Corpus of Angbi-Saxon Great 
Square-headed Brooches. The Boydell Press for 
The Society of Antiquaries of London. 1997. 
374 sider hvorav 27 sider katalog, 104 sider fo
tografier, 134 figurer i strek og flere tabeller. 
ISBN 0851156797. 

En av de flittigste arkeologiske fägforfatterne 
de siste 15 årene er John Hines, relativt nyut-
nevnt professor ved School of History and 
Archaeology ved universitetet i Cardiff i Wales. 
Fra hans hand har det strommet ikke mindre 
enn tre monografier og et stort antall artikler 
som i hovedsak tar sitt utgångspunkt i det rik-
holdige angelsaksiske arkeologiske gravmateri-
alet fra England i tiden etter romernes tilbake-
log fra Brittannia i 41 o og frem til begynnelsen 
av det 7 årh. En viktig oppgave for Hines er å 
vise at det angdsaksiske England og Skandina
via stod i nasr gjensidig kontakt med hverandre 
i folkevandringstiden dvs. i 5 og 6 årh. At kon
takten ikke ble avbrutt i vendeltiden, viser bl.a. 
mannsgravene fra Vendel, Valsgärde og Sutton 
Hoo. Av de syv kapitlene er det fetrste en klar sy
nopsis og en redegj0relse for metoden han har 
brukt. Mer enn dette trenger man ikke å lese 
for å få en god oppfatning om bokens innhold, 
dens hypoteser og dens slutninger og tolk
ninger. 

Relieffspennene var i flere generasjoner et 
uhyre viktig typologisk-kronologisk materiale 
for studiet av folkevandringstiden i Norden. 
Setter man opp en liste över viktige publikasjo 
ner der stil- og formstudier av relieffspenner ut
gjor hovedmaterialet, fra Bernhard Salins bane-
brytende stilstudier Die altgermanische Thieror
namentik fra igo4 til Gunther Haseloffs tre
binds verk Dk germanische Tierornamentik der 
Völkerwanderungszeit fra 1 g81, vil den omfatte 
et tyvetalls monografier. Som Hines konstate-
rer i sitt kapitel om funnsammenheng og abso
lutt kronologi (s. 23510 er det få gjenslands-ty-
pcr hvis interne og eksterne kronologi har vaert 
studert så inngående som relieffspennenes. 

Materialet av gjenstander dekoren i ger

mansk Stil I har i flere år vaert uaktuelt som te
ma for forskning i arkeologi, men i den post-
prosesuelle arkeologiens kj0lvann der empi
risk grunnforskning igjen har fått vind i seile-
ne, vil de helt sikkert få ny aktualitet. Det finnes 
mange spennende innganger til dette materia
let! 

Prof. em. Thorleif Sjovold publiserte i 1993 
en oppdatert katalog över og en ny klassifika-
sjon av de skandinaviske relieffspennene. Ved 
hjelp av formanalyser kom han frem til grup
peringer hvis kronologiske signifikans han des-
verre bare i liten grad berorte. Det nye var at 
prof. Torstein Sjovold i samme publikasjon 
presenterte en matematisk klassifikasjon av de 
samme relieffspennene basert på likhetskoeffi-
sienter som utgår fra hvorvidt de definerte 
formelementene er tilstede eller ikke. Dette er 
i hovedsak også den metoden som John Hines 
anvender i den foreliggende studie av de an
gelsaksiske relieffspennene. 

Arbeidet var i hovedsak trykkeklart for ti år 
siden, men av trolig ökonomiske årsaker måtte 
manuskriptet vente og kunne derfor revideres 
et par gånger for det endelig gikk i trykken. 
Det kan betegnes som ett av flere spin-off-pro-
dukter av arbeidet med innsamlingen av mate
riale til doktoravhandlingen The Scandinavian 
Character of Anglian Engktnd in the pre-Viking 
Period (BAR. Brit.Sen, 124, Oxford 1984). E.T. 
Leeds A Corpus of Early Angh-Saxon Great Square-
Headed Brooches fra ig4g trengte en oppdaie-
ring, og Hines har levert en verdig etterf0lger. 

Hines materiale omfatter alle store relieff
spenner med firkantet hodeplate funnet i de 
angliske og saksiske delene av England, i alt 
20g eksemplarer. De små relieffspennene som 
er enklere i utiorelse enn de store og ofte fin
nes som parspenner, har han av gode grunner 
ikke tätt med. De venter på en egen studie, og 
Hines er klar över deres store betydning for da
teringen av relieffspennene. 

Etter en fyldig introduksjon der han gj0r re
de for sin metode, fialger hovedkapitlet der 
grupperingene av relieffspennene demonstre-
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res. Etter en oppsummering av den relative 
kronologien kommer et kapitel om produksjo-
nen av spenner og deretter to lengre kapitler 
om spennenes absolutte kronologi basert dels 
på sammenligning med skandinaviske og kon
tinentale funn og dels på funnsammenheng. 
Boken avsluttes med et kapitel om de store re-
lieffspennenes sosiale funksjon. 

FOassifikasjonssystemet baseres på en hoved-
inndeling av en relieffspenne i formelemente-
ne hodeplate, b0yle og fot. Hver del gir plass 
for söner med dekor som Hines kaller kompo-
sitoriske elementer (compositional elements). 
Ved å sammenligne dekoren i hver sone på 
hver spenne med tilsvarende sone på alle andre 
spenner og bearbeide dette matematisk får 
han frem sine grupper. Hines problem, som er 
felles for alle som arbeider med typologisk 
gjenstandsforskning, handier om »likhet». Hvor 
like er elementene, og hva betyr i så fall likhe
ten? Hines l0ser problemet ved å gradere lik
heten i tre som han kaller lik (equivalent), be-
slektet (related) og vanlig (common), og han 
betoner at det er forholdet mellom de to forste 
som krever st0rst oppmerksomhet. Men etter-
som man ikke kan forvente å finne absolutt lik
het (indistinguishability) mellom elementer 
på forskjellige spenner i enhver tenkelig test, 
må man gJ0re en bedommelse av håndverke-
rens hensikt, det vi litt uaerb0dig kan kalle »kva-
lifisertgjetting». Et monster kan vaere tilstrekkc
lig likt et annet til å klassifiseres som sådant hvis 
forskeren bed0mmer at den opprinnelige hen
sikten har vaert å skape samme monster. Skilje
linjen melom »lik» og »beslektet» er også hår
fin og toyelig, men Hines betoner at man ikke 
uten videre aksepterer likhet mellom elemen
ter hvis det er mange ekscmpler på det samme. 
Hvis det derimot er få, vil man vektlegge ho
mogenitet Det lar seg naturligvis ikke g)0re å 
utelukke rent subjektive bedommelser i et slikt 
arbeid, men man får etterstreve en åpen og me
todisk basert bedommelse, mener Hines. 

Vanlige elementer (common elements) er 
slike som tilfi0rer mange spenner generell som 
f.eks. tvedelingen av b0ylen ved hjelp av tre lis
ter. Det gjelder å finne frem til en mengdebe-
regning av likheten mellom hver enkelt spenne 
basert på oppdelingen i kompositoriske ele

menter. Likhetskoeffisienten er antallet like 
elementer som to spenner har felles, vanligvis 
mellom o og 11. Ordner man likhetskoeffisi-
entene i en Robinson-matrise får man ut grup
peringer av spenner, illustrert ved fig. 4 i boken. 

Hines betoner at den grupperingen av 
spenner han har fått ut ikke er den eneste mu
lige. Men hans metode har vist seg å holde og
så når det har dukket opp nye spenner som 
skulle innpasses i systemet. Resultatet av klassi
ficeringen av 209 angdsaksiske relieffspenner 
gir 25 grupper pluss en »sekkegruppe» bestå
ende av fem forskjellige spenner som ikke lar 
seg innpasse i noen gruppe. Det monstret som 
fremkommer for en relativ kronologi illustre-
res med to diagrammer, en boksmatrise og fle
re heksagonmatriser (tables 22-25) . Ved å ar-
rangere spennene i serier med större eller mind
re likhet finner han at de representerer tre fa
ser. Resultatet bestyrkes når spennene i hver fa
se plottes på et utbredelseskart Fasene 2 og 3 
oppfatter Hines som kronologisk signifikante. 

Hines awiser A. Lundströms system for klas
sificering av stopeförmsfragmenter til relieff
spenner funnet på Helgo (Lundström 1972) 
og mener at hennes system fungerte i en situa
sjon der man skulle finne et klassifikasjonssys-
tem for hundrevis av fragmenter av stopefor
mer. Men det fungerer ikke for hele relieffs
penner. Hans plan (presenten på s. 14) har 
forst og fremst vaert å presentere relieffspen
nene ordnet i grupper med en förklaring til 
hvilke like elementer som hvert medlem av 
gruppen deler med andre spenner både i og 
utenfor den egne gruppen. Likhetene er mer 
generdle enn spesielle. Deretter folger en dis
kusjon av beslektete trekk valgt ut for å bygge 
opp undergrupperingen og vise slektskapet 
mellom den gruppen han diskuterer og andre 
grupper. På grunnlag av like og beslektete ele
menter som er felles for spenner både innen
for gruppen og gruppene imellom, gjores et 
forsok på å bygge opp en indre relativ krono
logi på de angdsaksiske relieffspennenes for
mer. En slik typologisk kronologi er ikke pro
blemfri å omgjorc til en relativ kronologi for 
spennene. Her henviser Hines til W. Holmqvist 
i H d g ö IV (s. 21-24) °g dennes tanker om 
gullsmedene som skapte spennene og deres 
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muligheter til å anvende både eldre og nye de
korative elementer i sine produkter. Selv hev
der Hines at håndverkerne kan ha hatt mye 
st0rre frihet enn de fleste forskere har våget å 
forestille seg. Håndverkerne tilpasset seg en 
forholdsvis åpen ettersporsel og beveget seg 
mellom diverse befolkningssentra omkring 
Nordsj0en. 

Problemer förbundet med produksjonen 
av relieffspenner har naturlig nok fått et eget 
kapitel (s. 205-223) . Det viktigste problemet 
anser Hines er hvordan spennemonstre tek
nisk sett kunne reproduseres helt eller delvis 
på mer enn ett eksemplar. Hvordan har det 
vaert mulig at likeartete spenner kunne produ-
seres i vidt atskilte geografiske områder? 
Mange varierte produksjonsteknikker kan ha 
vaert i bruk samtidig, men stopeformer av brent 
leire synes å ha vaert det mest alminnelige i 
Skandinavia. Helgö-materialet av st0peforms-
fragmenter til relieffspenner synes å tyde på en 
produksjon av i hovedsak mindre og sene spen
ner st0pt i serier. Men ettersom Helgo ikke er 
fullstendig unders0kt er det fullt mulig at det 
kan ha eksistert andre verksteder som har vaert 
i virksomhet tidligere i folkevandringstiden (K 
Lamm ig72) . Det finnes serier av relieffspen
ner som tross sin likhet oppviser betegnende 
forskjeller. Serien med fuglefrisespenner fra 
Gotlands-Oland-Bornholm (se Sj0vold igg3, 
Pl. 2g) kan vaere produsert av én person hvis 
navn står å lese i urnordiske runer på baksiden 
av spennen fra När sn. på Gotland: Merela mik 
ivuorte, Merela gjorde meg. Spenneserien fra hhv. 
Hade i Hedesunda, Bjällsta i Indal, Sörfors i 
Attmar og Refset i St0ren (Sj0vold igg3 , Pl. 26 
nederst) muligens stöpt på Helgo (Arrhe-nius 
'973- Pl- IX, s. 33) tyder også på en felles 
grunnmodell som er blitt slitt etterhvert. Hines 
fremholder med rette manglen på teknisk 
forskning om relieffspennene, men mye kan 
gjores ved mikrofotografering av detaljer, noe 
som ikke minst Birgit Arrhenius, Mörten 
Axboe og Kent Andersson har anvendt i sine 
arbeider. 

Det endelige målet med Hines klassifice
ring av de store angdsaksiske relieffspennene 
er å gJ0re dem til kronologiske redskaper, ved 
å skape en absolutt kronologi. Til dette egner 

han to kapitler, ett om skandinaviske og konti
nentale paralleller og ett om funnsammen-
henger. Den angdsaksiske kronologien har 
spesielle problemer fordi gjenstandsmaterialet 
er egenartet. Da romerne trakk seg tilbake fra 
Brittannia opphorte all romersk basert virk
somhet fra jordbruk til religi0s aktivitet og mi-
litaervesen. Litt etter litt opph0rte infrastruktu
ren å fungere. Ikke-romere fra Nord-Tyskland 
og Jylland med en annen kultur og andre tra-
disjoner kom över Nordsj0en, tok det romerske 
området i besittelse, bygget sine hus, dyrket sin 
jord og ordnet sine liv etter helt andre prinsip-
per enn romerne. Myntdaterte gravfunn er 
mangelvare, og det blir viktig å finne frem til 
»knagger» i det skandinaviske og det konti
nentale materialet som det angdsaksiske kan 
henges opp på. I det sydlige England er det 
klare sammenhenger med frankisk materiale 
isaer fra Rhinområdet, mens det i Mellom- og 
Nord-England finnes paralleller til Norden. 
Her spiller likhetene i draktskikken med bruk 
av hektespenner (agraffer) og store relieffs
penner en vesentlig rolle. Kapitel 5, Overseaspa-
ralkls: a summary — absoluk chronology (I) er der
for av spesiell interesse. I flere tidligere arbei
der har Hines argumenten sterkt for den naere 
og direkte förbindelsen tvers över Nordsjoen 
han hevder må ha eksistert i århundredene for 
vikingtiden mellom Norden og England. Han 
presenterer også sine idéer om slektskapet mel
lom de angdsaksiske relieffspennene og de 
kentiske, kontinentale og skandinaviske. Blar 
man igjennom billeddelen av boken, slås man 
av hvor få av relieffspennene som har et klart 
skandinavisk preg. Ett av resultatene av under-
s0kelsen er at de angdsaksiske relieffspennene 
er produsert i l0pet av 2-3 generasjoner ca. 
500— 570 e.K 

Folkevandringstidens andre halvdel domi
neres av gjenstander dekoren i Stil I og er i fial-
ge Egil Bakkas system datert innenfor perioden 
ca 475 og ca. 560—570 i Norge, dateringer i 
stor grad basert på myntdaterte, kontinentale 
gravfunn. De skandinaviske relieffspennene 
ble allerede i 1934 klassifisert og rangen i geo-
grafisk/kronologiske grupper av Eva Nissen 
Meyer (Fett), en studie som i hoy grad har stått 
seg. Bakkas studie fra 1973 der han inndder 
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folkevandringstiden i fire Stufen på grunnlag 
av norske gravfunn er en slags modernisering 
av Nissen Meyers system, og det er Hines vik
tigste kronologiske rettesnor. Hines bölder fast 
på Nissen-Meyers/Bakkas inndeling av folke
vandringstiden i Norge i stadier/Stufen på 
grunnlag av dels relieffspenner og dels grav
funn med brakteater og relieffspenner. Hines 
lar Bakkas kronologi gjelde for hele Skandina
via. Dette uavsett den kritikk som er fremkom
met. For det har vist seg at Bakkas Stufe IV ikke 
kan opprettholdes, den omfatter bl.a. D-brak-
teatene og er datert for sent. Mats Malmer på-
pekte dette allerede i ig77, og Lund Hansen 
viste det i i g88 i sin klare og gjennomarbei-
dete översikt över de kronologiske hovedpro-
blemer i romertid, folkevandringstid og mero
vingertid i Skandinavia og på kontinentet. 
Hines avstår fra å gå naermere inn på den dis
kusjonen og n0yer seg med å fastslå, at for ham 
har Bakkas Stufeninndding stått sin pr0ve og 
står fast som kronologi for folkevandringsti
den, en kronologi som han kan anvende for å 
opprette én tilsvarende for de angdsaksiske re
lieffspennene. Ved å relatere formmessige og 
ornamentale trekk på angdsaksiske relieff
spenner til skandinaviske relieffspenner som 
er datert etter Bakkas system, får han et grunn
lag for å datere de angdsaksiske. Hans griinn-
leggende tese er at de tidligste angdsaksiske 
spennene er skandinaviske (enten produsert i 
Skandinavia eller i England av en skandinavisk 
gullsmed). Men til dags dato er ingen skandi
navisk rclieffspenne funnet i del angdsaksiske 
England. 

Jeg har store problemer med å se annet 
cmi et form- og stilmessig slektskap. 1 forhold 
til de skandinaviske relieffspennene er de an
gdsaksiske stort sett merkelig barokke og tipro-
porsjonale, og Hines har gjort en stor innsats 
for å finne stilmessige eller formale trekk for å 
kunne binde det tidlige angdsaksiske materia
let til det skandinaviske. Han plukker ut ett stil-
trekk herfra og ett formtrekk derfra, en ar-
beidsmåte som virker nokså foreidet. Jeg vil 
n0ye meg med ett eksempel. I hans gruppe I fa
sc I finnes en rclieffspenne fra Dartford i Kent 
(fig. 2a, s. 27—32, 324) som Hines hevder er så 
naert beslektet med en skandinavisk rclieff

spenne som mulig. For det forste er den en tak-
fotspenne, et typisk skandinavisk trekk. Spen-
nefotens form og ornamentenes stil liknes 
med relieffspennen fra Fonnås, Hedmark i 
Norge. Spennens b0yle er inndelt i fire felter 
der det ligger en sterkt stilisert antropo-
morf/zoomorf figur i sammenkr0pct stilling 
med en ann og hand med tommel. (Både fo
tografi og tegningen av boylen er for uklare til 
at leseren kan se figuren, men den finnes ut-
tegnet). Som parallell trekker Hines frem en 
naturalistisk fremstilt menneskefigur i et rek
tangulärt felt gjentatt flere gånger på et forgylt 
båndformet solvfölie som var festet rundt mun
ningen på glassbegeret i grav V, våpengraven 
med gullgrepsverdet, fra Snartemo i Vest-
Agder i Norge. Snartemo-figurene har paral
leller på en av st0peformene fra Helgo, der det 
bl.a. går helt klart frem at disse figurene ikke 
sitter som Hines antar, men ligger sammenk-
ropet. De bitende dyrehodene på hver side ne-
denfor b0ylen har paralleller på en spenne fra 
Wurttem-berg, som Haseloff hevdet var et 
skandinavisk importstykke, på Fonnåsspennen 
og på en re-lieffspenne fra Pompey i Lorraine, 
Frankrike. Hines folger her Haseloff. Den slut
ningen man kan trekke etter en slik gjennom-
gang er enten at relieffspennen har så mange 
trekk som finnes på skandinaviske relieffspen
ner at den bor kunne defineres som skandina
visk, eller at disse formmessige og stilistiske 
trekkene var et slags germansk form- og motiv-
språk. Slik jeg oppfäller relieffspennenes de
kor er den ikke en samling lose ornamentale 
detaljer. Derimot inngår disse i motiver (som 
det kan ta tid å finne ut av) og som trolig går til
bake på viktige myter i folkevandringstiden på 
samme mate som gullbrakteatenes motiver. 
Metallhåndverkeren skapte de mytiske bildene 
som bestilleren 0nsket på spenner, knäpper, 
sverdmunnblikk, sverdhåndtak e t c ; de kan 
vaere naturalistiske og lett förståelige eller 
sterkt stiliserte og kompliserte. Produklene 
vandret med mennesker som gaver av ymse 
slag; motiver og teknikker spreddes över store 
områder der det var grobunn for dem. «... the 
style is, above all, a system of forms with a qua
lity and meaningful expression through which 
the personality of an artist and the broad out-
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look of a group are visible. It is also a vehide of 
expression within the group, communicating 
and fixing certain values of religious, social and 
moral life through the emotional suggestive-
ness of forms.» (M. Shapiro ig53 , OnStyk). 

I det siste kapitlet gjor Hines en eksposé 
över de angdsaksiske relieffspennenes funk
sjon. Sporsmålet er om spennene var et tegn på 
spesiell rang eller velstand, om de hadde sym
bolsk betydning eller om de simpelthen var de
korative smykker. Han hevder at den german
ske kvinnens klesdrakt i hovedsak bestod av en 
peplosliknende serk som ble festet på skuldre
ne med to mindre spenner, dvs. var ermel0s. 
Problemet oppstår når endel gravfunn klart vi
ser at kvinnene også har båret et plagg med 
länge ermer, noe som må ha vaert helt n0dven-
dig både i England og i Skandinavia unntagen 
på värme sommerdager. Omtrent 24 % av hans 
gräver med relieffspenner kan dokumenteres 
med en gravplan som viser smykkenes posisjon. 
Hovedmengden av relieffspennene er funnet i 
stillinger som antyder at de i graven var festet 
til et plagg i brystregionen. De fleste mennes
ker som fikk skue en av de skandinaviske, an
gdsaksiske eller og kentiske kvinnene i sin fi-
neste stås med en stor, gylden rclieffspenne, så 
bare dens storrelse og dens gullskimmer. De in-
trikate m0nstrene som kanskje viste til en gud-
dommelig myte, skulle vaere skjult for alle unn
tagen de innvidde. 

Min hovedinnvending mot Hines presenta
sjon av de angdsaksiske relieffspennene er at 
den i hovedsak er verbal, selvom boken ergjen-
nomillustrert. Detaljeringen er så gjennomfort 
at man lett mister tråden: »It has been noted 
that the masks in the headplate frame of 
Tuddenham [III] bear a greater similarity in 
the length of the nose than those found on the 
Falkum brooch than do any known group VII 
brooches.» (s. 230). Hver spenne er presenten 
med ett svart/hvitt foto av forsiden, bare to 
med et baksidefoto. Ikke ett fotografi er i far-
ger, og selv omslaget er et grått fotografi av 
praktspennen fra Chessel Down, Isle of Wight. 
Ärsaken til denne gammelniodige presentasjo-
nen er naturligvis av 0konomisk art og at de an
gdsaksiske relieffspennene befinner seg på et 
utall mindre museer og samlinger, der det ikke 

alltid har vaert lett å komme til. Alle fotografie-
ne er samlet bak i boken slik at leseren må slå 
frem og tilbake, og altfor mange av dem er 
m0rke og undereksponerte. Men bare å få til 
en slik fotokatalog er i seg selv en bragd! I tek
sten savner jeg forenklete detaljtegninger uten 
skyggelegning som i Egil Bakkas eller Gunther 
Haseloffs arbeider - de to avdode kolleger som 
Hines har tilegnet sin bok. 

En monografi som denne er forst og fremst 
et hjelpemiddel for videre forskning. Ved at te
ori, metoder og resultater er så klart fremstilt, 
kan brukeren selv ta stilling til kronologi og 
tolkninger. Det er blitt en »ryddig» publikasjon 
i den mening at den er översiktlig og lett å fin
ne frem i, og den kommer til å bli et standard-
releranseverk. 

Bente Magnus 
Saltmätargatan 6 

SE-i 11 60 Stockholm 

Kent Andersson & Frands Herschend, Germa
nerna och Rom. Occasional Papers in Archeo
logy 13. Institutionen för arkeologi och antik 
historia, Uppsala Universitet. Uppsala igg7-
140 s. 36 figurer. ISBN gi-5o6- i245-x. 

Bogen består af otte kapitler og en mindre lit-
teraturliste. Seks kapitler er forfattet af Frands 
Herschend og to af Kent Andersson. Hensig-
ten har vaeret at lave en ny type af laeremiddel, 
som skal udfylde et opstået tomrum for »adek
vat, modern kurslitteratur». Jeg opfatter haeftet 
som en artikelsamling snarere end som en sam
menhaengende bog. Da artiklerne med undta-
gelse af Anderssons kapitler fremtraeder som 
endegyldige, unuancerede sandheder, har jeg 
fundet det rigtigst i sammenhaengen at kom-
mentere de mest påfaldende unojagtigheder 
og henlede opmaerksomheden på, at der fin
des andre opfattdser af kulturudviklingen i 
Sydskandinavien i romersk jernalder end den, 
Herschend giver udtryk for her. 

Andersson redegor i kap. 2 for, at kultur
modet mellem romerne og germanerne i vir
kdigheden repraesenterer modet mellem dåti
dens I- og U-samfund. Kildematerialets karak
ter praesenteres. Efterfialgende beskriver han i 
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kronologisk raekkefialge, hvorledes romerne 
gradvist får mere og mere kontakt med de ger
manske stämmer startende med kimbrernes og 
teutonernes haergen i 2. årh. f.Kx. I de efterfial-
gende århundreder frem mod Kristi födsel ud-
vider romerne efterhanden deres magtområde 
helt frem til Rhinen og Donau. Med velvalgte 
citater fra Strabo, Caesar, Augustus og Tacitus 
får vi en indftaring i romemes opfattelse af og 
interesse for at have kontakt med germanerne. 
Andersson mener, at Rhinen repraesenterede ikke 
blöt en fysisk, men også en psykologisk graense. 

I kap. 3 forsoger Herschend at finde årsa-
gerne til, at forholdet mellem Romerriget og 
Sydskandinavien praeges af aggression. Her
schend afviser, at udviklingen alene kan skyldes 
romersk aggression. St0rre betydning tillaegger 
han et stadigt stigende befolkningstal, som på 
grund af ejendomsforholdene efterhanden 
ikke kan ekspandere internt. 

Det er dog et åbent sp0rgsmål, om forhol
det mellem Romerriget og Sydskandinavien 
var praeget af aggression. Hverken fundene el
ler de skriftlige kilder kan entydigt tolkes i den 
retning. Romerne kan vel lige så godt have op
fattet de sydskandinaviske germanere som saer
ligt attraktive lejesoldater, fordi de kom fra om
råder, der ikke graensede direkte op til Romer
riget og derfor ikke var potentielle fjender på 
samme made som de egentlige naboer. 

Også udsagnet om, at Sydskandinavien har 
vaeret overbefolket, må tages med forbehold. 
Kågger man på Sydjylland, er det rigtigt, at om
rådet er taet bebygget i aeldre romersk jernal
der, men ved övergången til yngre romersk jer
nalder i begyndeisen af 3. årh. tyder materialet 
på en omfattende nedgång i befolkningstallet. 
For Sydjyllands vedkommende er det ikke rig
tigt, når Herschend skriver, at samfundets di te i 
aeldre romerskjernalder boede på almindelige 
garde. De seneste års undersogelser i Sydjyl
land viser, at specielt i slutningen af perioden 
antager gårdene meget forskellige st0rrelser. 
Der eksisterede en meget kompliceret og kon-
fliktfremkaldende magtstruktur. 

Herschend ser de mange indhegnede gar
de i Vestdanmark og Nordtyskland i forhold til 
et mere beskedent antal mod 0st som udtryk 
for, at samfundsstrukturen har vaeret mere sta

bil mod vest end mod 0st. Inden man drager så 
vidtgående slutninger, b0r man dog overveje, 
om ikke situationen i h0jere grad afspejler kil-
dematerialets bevaringsgrad. På de sandede, 
ekstensivt opdyrkede jorde i Vestdanmark har 
det vaeret nodvendigt med en dybere funde
ring af de jordgravede stolper end på den stive, 
intensivt opdyrkede, 0stdanske lerjord. Derfor 
vil spor efter hegn og vaegkonstruktioner ofte-
re genfmdes i Vest- end i 0stdanmark. 

I kapitel 4 tager Andersson tråden op fra ka
pitel 2 med en n0jere analyse af vareudveks-
lingen mellem germanere og romere. Det tje-
ner forfatteren til aere, at udgangspunktet er 
selve kildematerialet. De fleste genstande har 
ikke skiftet ejer ud fra deres kommercielle vaer
di, men ud fra deres prestigevaerdi. Romernes 
interesse var forst og fremmest af politisk og 
ideologisk karakter. Andersson fastslår, at ud
viklingen af den politisk-0konomiske situation 
i Barbaricum har haft st0rre betydning for im
portens sammensaetning end udviklingen in
denfor Romerriget. 

Det er ikke givet, at det udstyr, som findes i 
de ostjyske offermoser, stämmer fra besejrede 
fjender fra Sydnorge eller Vestsverige. Også 
her b0r man anlaegge nogle mere nuancerede 
betragtninger og regne med flere offerfaser 
med forskellige motiver. Det har f.eks. vist sig, 
at de karakteristiske trelagskamme fra Illerup, 
hvor tandpladerne er samlet med tvaergående 
nitter, kan stamme fra S0nderjylland, hvor de, 
som det ford0big eneste sted, er dokumente-
ret i almindelige urnegrave fra aeldre romersk 
jernalder. Man kan forestille sig, at de aeldste 
bolger kan have förbindelse med både den tid
ligste rigsdannelse og kampen om de vestjyske 
myremalmsforekomster. Det har vist sig, at 
mange af de områder, som Sjaelland har s0gt 
kontakt med i 3. årh., er områder med mulig
hed for en betydeligjernproduktion. Sandsyn
ligvis var mange af de haere, hvis udstyr blev 
ofret i de ostjyske offermoser, sammensat af kri-
gere fra mange forskellige egne af Barbaricum. 
Denne tankegång kommer også Andersson ind 
på i förbindelse med sine betragtninger om 
eventuelle germanske lejesoldater. Skal man 
finde ud, af hvem der stod bag, må man finde 
ud af, hvorfra haerledelsen stammen 
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Andersson argumenterer for, at store dele 
af den romerske import må vaere fordeltvia re-
distribution gennem adskillige led. Dette kan 
muligvis vaere tilfaddet i yngre romersk jernal
der, men bestemt ikke i addre. I yngre romersk 
jernalder man alligevel regne med en for-
holdsvis kort oml0bstid. Modsat behöver dette 
ikke at vaere tilfaeldet i aeldre romersk jernalder. 
Paradokset må tilskrives, at i yngre romerskjern-
alder fordeles importen primaert via gavegiv-
ning, mens det i aeldre romersk jernalder også 
kan föregå via arv. Med hensyn til aeldre ro
mersk jernalder er det påfaldende, at der i B1 a 
findes et antal pragtgrave med romersk import 
i Danmark, mens tilsvarende, samtidige grave 
ikke kendes fra Lubsow-gravenes centrale ud-
bredelsesområde. Her kendes de f0rst fra sidste 
halvdel af 1. årh.,Bib. I yngre romersk jernal
der Ci b er det tyddigt, at en läng raekke im
porttyper findes en smide tidligere på Sjaelland 
end på Kontinentet. Det må alt andet lige be
tyde, at der på dette tidspunkt må have vaeret 
en direkte kontakt mellem Sjaelland og de pro-
vinsialromerske vaerksteder. 

Modsat Andersson er jeg af den opfattelse, 
at hvis en gensland kun findes i oprindelses-
området og afsaetningsområdet, er det tegn på, 
at der har vaeret en direkte kontakt mellem de 
to områder. Dette, sammenholdt med at den 
romerske import i aeldre romersk jernalder 
kun findes i de aller rigeste grave, sandsynlig-
g0r, at den er et resultat af direkte gavegivning 
mellem Romerriget og den germanske di te og 
efterfialgende indenfor denne di te . 

Kap. 6 handier om melal0konomiens udvik
ling i Sydskandinavien. Herschend ser kontak
ten med Romerriget og den romerske m0nt-
0konomi som drivkraften i denne udvikling. Jo 
flere forskellige monttyper, der er repraesente-
ret i et område, j o bedre har kontakten med 
Romerriget vaeret. Efterfialgende har Hersch
end opdelt Barbaricum i en raekke regioner, 
hvor antallet af forskellige m0nttyper karteres 
i forhold til deres praegningsårhundrede. Ana
lysen viser, at det er de vestlige områder og der
med også Jylland, som viser de tidligste og mest 
mangesidede kontakter. 

0sters00erne har en stor rigdom på blöt to 
m0nttyper. Dette afspejler i fislge Herschend 

ikke långvarige og livlige förbindelser til Ro
merriget, men snarere saerlige tilfaelde af en 
vellykket m0ntimport, hvilket understreges af 
0ernes geografiske placering i et periferiområ
de. Herschend ser spredningen af monter og 
romersk drikkeservice som komplementaere 
st0rrdser, der vidner om, at de ideologiske 
markeringer, som er få og specielle, viser sig 
mod ost, mens de neutrale markeringer, som 
er mange og af hverdagsokonomisk karakter, 
viser sig mod vest. 

Resten af kapitlet helliges en beskrivelse af 
forholdene på Öland. Formålet hermed er at 
vise, at den öländske 0konomi er en plynd-
rings0konomi, som kan bruges som model for 
samfundsudviklingen i det 0stlige Sydskan-di-
navien fra det tidspunkt, hvor man begynder at 
orientere sig mod syd og 0st Hermed er vi til
bage ved kapitel 3. Kort sammenfattet mener 
Herschend, at Sydskandinavien kan opdeles i 
to regioner - en 0stlig og en vestlig - som fol
ger hver sit udviklingsspor. Mod vest udvikler 
samfundet sig stabilt og danner basis for etab
leringen af en kongemagt. Mod 0st er sam
fundsstrukturen baseret på plyndrings0kono-
mien. I begyndeisen er det en meget mobil 
struktur. Herschend skriver: «... den uppenbara 
svårigheten att hitta stabil och reglerad bebyg
gelse i öster tyder på en kvardröjande äldre sam
hällsstruktur.» (s. 45). Han mener at plyndrings-
0konomien efterftalgende fiwer til et mere sta
bilt samfundssystem. »...Det har till synes lett till 
ganska stabila samhällen som kunnat utnyttja 
det faktum att människor vars språk de ulan 
stora svårigheter kunde förstå dragit sig söder
ut mot Romarriket.» (s. 117). Disse lidt selvmod-
sigende udsagn uddyber Herschend i kap.7. 

Jeg skal ikke fortabe mig i det öländske ek
sempel, men blöt udtrykke min skepsis överfor 
dets baeredygtighed som model. Min skepsis 
skyldes, at man ikke kan udelukke, at der pa
rallell med det sjaellandske kongerige opstår et 
lignende 0stsvensk kongerige med centrum i 
Mälarområdet. Det viser fremkomsten af en 
saerlig type af 0stsvenske slangehovedringe 
(Beckmann type 40), som udvikler sig parallell 
med de sjaellandske (Beckmann type 3g). 

Derimod skal der knyttes en kommentar til 
m0ntspredningskortene. De fleste jyske m0n-
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ter er fundet i förbindelse med de store våben-
offerfund, hvor det ser ud som om, de har til-
fi0rt de fremmede soldater. Kun en enkelt 
slammer fra en grav. M0nterne kan derfor ikke 
tolkes som tegn på en hverdagsagtig, jysk kon
takt med Romerriget og endnu mindre som 
udtryk for en spirende melal0konomi. Den ses 
f0rst hen mod slutningen af yngre romertid og 
begyndeisen af folkevandringstid med de store 
depotfund af bruds0lv og skrotmetal. 

Herschend understreger i kap. 7 endnu en
gang forskellen på samfundsudviklingen i 0st-
og Vestskandinavien. Samfundsstrukturen mod 
0st er meget mobil og baseret på en plynd-ring-
s0konomi, som muligg0r hurtige befolknings-
bevaegelser. På dette fundament opstår efter
handen en mere stabil samfundsstruktiir, som 
bruger udviklingen i Sydvestdanmark og Nord-
vesttyskland som model. 

Igen praesenterer Herschend os for en fiol 
teori og syn lese, men bölder den vand? Jeg tror 
det naeppe. F0rst og fremmest skal man vaere 
forsigtig med at skelne så skarpt mellem udvik
lingen i Ost- og Vestskandinavien, som Her
schend g0r det. De mange vestgermanske raids 
över Rhinen gennem det meste af 3. årh. viser, 
at også mange vestgermanske samfund kendte 
til plyndringsokonomien. For det andet skal 
man naeppe s0ge oprindelsesområdet for kon-
gemagtens udvikling i Skandinavien i Sydvest
danmark. Hertil er de materidle levn fra 3. 
årh. af sydvestdansk proveniens fundet uden 
for området for få og spredte. 

Det er ikke lykkedes forfatterne at kaede ka-
pitlerne sammen til en helhed. Det kan skyl
des, at de ikke har den samme opfattelse af bag
grunden for kulturm0det mellem romerne og 
germanerne. Mens Herschend naermest be-
tragter romernes politik som et korstog, der 
har til hensigt at civilisere germanerne, så op-
fatter Andersson den som en erobringspolitik, 
der f0rst har til hensigt at underkue germa
nerne, og da det mislykkes, at forhindre ger
manske overfald og plyndringstogter. Derfor 
lykkes det ikke forfatterne at komme ud över 
kompendieniveauet, hvilket også kommer til 
udtryk i de mange overlapninger og gentagel-
ser i kap. 1, 2, 4, 6 og 7. 

FCap. 2, 4 og 5 er haeftets vaesentligste, men 

kunne lige så godt have vaeret udgivet som selv-
staendige artikler i et tidsskrift. Andersson skri
ver i et flydende og levende sprog. Det gor 
Herschend også, men lixen - ihvertfald for en 
dansker - bevaeger sig i passager på et så höjt 
plan, at det selv ved naerlaesning kraever en god 
baggrundsviden at kunne fialge tråden og for-
holde sig til konklusionerne. Dette sammen-
holdt med de noget kontroversielle synspunk-
ter g0r det vanskdigt at bruge bogen som un-
dervisningsmateriale udenfor universiteterne. 
Skal den bruges her, er både noteapparat og lit-
teraturliste dog utilstraekkelige. 

Per Ethelberg 
Haderslev Museum 

Dalgade 7 
DK-6100 Haderslev 

Danmark 

Per H. Ramqvist, Arnäshacken. En gård från yngre 
järnålder och medeltid. HB Prehistorica. Umeå 
' 9 9 8 l 4 9 s . 94 f 'g-foton. ISBN g i - 7 i g i - 4 g 5 - i . 

Bosättningen vid Arnäsbacken utanför Örn
sköldsvik tillhör yngre järnåldern och medelti
den. Få boplatser från denna tid är kända i mel
lersta Norrland. Det är därför extra värdefullt 
att undersökningarna 1987—1991 har publice
rats. Undersökningen ingick i forskningsprojek
tet »Den äldre bebyggelsekontinuiteten i Ång
ermanland» med syftet atl belysa ursprunget, 
funktionen och utvecklingen hos de fasta bo
sättningarna underjärnålder. Under-sökningen 
vid .Arnäs kompletterade därvidlag undersök
ningen vid Gene, som behörde äldre järnålder. 

På platsen finns det nordligaste kända hög
gravfältet från yngre järnålder i Sverige. En 
mindre undersökning har bekräftat datering
en till vikingatid. I närheten finns antydningar 
till ytterligare ett till stora delar sönderodlat 
gravfält som kan vara likåldrigt. 

På samma smala ås som gravfältet finns tolv 
husgrunder med låga vallar och spisrösen. Un
der dessa identifierades minst sex stolphålshus. 
Flera av dessa var treskeppiga, men betydligt 
kortare än föregångarna från äldre järnålder, 
vilket troligen innebär att de hade färre rum. 

Fornvännen gj (2000) 



Recensioner 205 

Husen kan dateras till 600-iooo-talen. Under 
900— 1000-talen ersattes de av ramverkshus i 
skiftesverk eller knuttimring. Undantag var 
några enstaka treskeppiga hus som i likhet med 
situationen i Mälardalen kan ha haft en speci
ell funktion. De äldsta ramverkshusen har da
terats till 900-talet och verkar därmed vara 
samtida med utvecklingen av byggnadstypen i 
Mälar-dalen. Fyra bebyggelseskeden med ram-
verkshus har identifierats och täcker perioden 
från 900-talet till 1300/1400-talet. En karta från 
1646 visar att gårdsplatsen då var övergiven. 

Analyser av förkolnade fröer tyder på att 
jordbruket var viktigt, främst odling av korn, 
men även råg, lin och hampa. Jämfört med bo
sättningar från äldre järnålder verkar gödsling
en ha varit mindre omfattande. Benmaterialet 
avspeglar att det förekom boskapsskötsel och 
jakt på pälsdjur som ekorre, bäver, hare och 
mård. 

Bland fyndmaterialet finns pärlor och brons-
spännen, vilka avspeglar nära kontakter med 
bland annat Mälarområdet. Fynden av vardags
karaktär, bland annat olika järnföremål, är mer 
omfattande än i Gene vilket kan tyda på ett 
annat konsumtionsmönster. Påtagligt är också 
alt lyxbetonade fynd saknas från det medeltida 
skedet. Ramqvist sätter detta i samband med att 
handelsplatser etableras i kustområdet under 
tidig medeltid. En förskjutning kan därför ha 
ägt rum vad gäller möjligheter och rättigheter 
att bedriva handel från de enskilda gårdarna 
till mer centraliserade lösningar. Detta är san
nolikt en avspegling av en närmare anknytning 
till den framväxande svenska statsbildningen. 

I och med att undersökningarna från Arnäs-
backen och några andra platser publiceras ut
gör bosättningarna från yngre järnålder och 
medeltid i mellersta Norrland inte längre en 
vit fläck på kartan. Samtidigt innebär de fåta
liga undersökningarna också en viss svårighet 
att bedöma platsen i både ett lokalt och regio
nalt perspektiv, där förändringar i konsum
tionsmönster och status kan nämnas som ex
empel. Detta förstärks också av bosättningarna 
under de här aktuella skedena är ännu sämre 
kända i södra Norrland, utöver den nyligen av
rapporterade boplatsen vid Björka i Hälsing-
luna socken. Istället måste paralleller sökas i 

Mälardalen där förutsättningarna åtminstone 
delvis har varit annorlunda. 

Hans Göthberg 
Upplandsmuseet 
S:t Eriks gränd 6 
753 10 Uppsala 

hans.gothberg@uppmus.se 

Allan A. Lund, Die ersten Germanen: Ethnizität 
und Ethnogenese. Universitätsverlag C. Winter. 
Heidelberg 1998. 281 pp. ISBN 3-8253-0685-2. 

Cultural identity, of individuals and of groups, is 
a major topic today in a variety of social science 
and humanities disciplines, induding archaeo
logy, cultural anthropology, history, and litera
ry criticism. Categories of identity that, until re
cently, seemed fixed and stable are now per-
ceived to be flexible and situational. Much of 
our new understanding of these issues, and in
spiration to reexamine problems studied in the 
past, have resulted from recent ethnographie 
investigations that demonstrate how situatio
nal and variable people's identities can be. 
Fredrik BartiVs 196g edited volume Ethnic 
Groups and Boundaries played a key role in tbis 
development, and it was quickly followed by 
numerous other studies. 

Allan Lund's highly stimiilating book appli
es much of this new thinking in cultural an
thropology to the old problem of the identity 
of the ancient Germans - who were they, whe
re did they come from, and when did they 
emerge? As the large number of recent books 
and artides about the identity of the Celts 
shows, the issues involved are not only of aca
démie interest. Understandings of the origins 
and character of many ancient groups plays a 
major role in our modern world in how peo
ples constmet their identities. Throughout the 
twentieth century we have witnessed extreme 
and tragic expressions of these sentiments in 
the way people identify themselves with respect 
to »others.» 

l,und's stated aim is to address, through the 
use of modern cultural anthropological appro
aches, the question of the origins, or ethnoge-
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nesis, of the people whom the Romans called 
Germani. The central theme of his book is that 
the concepts of Germania as a place east of the 
Rhine and of Germani as the people who in-
habit Germania were constructs by Roman 
writ-ers, particularly by Julius Caesar around 
55—53 BC, during the course of his campaigns 
in Gaul. Lund presents detailed and clear ar
guments to explain his position. Tacitus, who
se work Germania has played the greatest role of 
all early texts in creating Renaissance and mo
dern views of the ancient Germans, adopted 
the concepts from Caesar and added considc
rable detail. Thus the term Germani was a con-
struct by outsiders, created to designate what 
we now understand, through the archaeologi
cal evidence, to have been a wide range of di
verse groups who lived east of the Rhine 
around two thousand years ago. As Lund illu-
strates, most research in the fields of archaeo
logy and history has adopted the idea of anci
ent Germans from the Roman texts, without as-
king what we now consider the right questions 
about the origins and early use of that name. 
l.und's substantial contribntion is in showing 
how the Roman writers created the name to de
signate all of the peoples in the lands on the ot
her side of the Rhine from Gaul. (It was not un
til låter that the peoples so designated by the 
Romans came to call themselves by that name.) 

The book is a well organized and well pre
sented consideration of the textual evidence, 
especially from Caesar and Tacitus, along with 
evidence from linguistics and mythology. The 
62-page bibliography includes a wide range of 
works from the fields of archaeology, cultural 
anthropology, history, linguistics, mythology, 
and religion. 

Lund's review of past attempts to tinder-
stand the origins of the early Germans is ex
tensive and enlightening. Most interpretations 
of Caesar and Tacitus have taken the texts too 
literally. Many have attempted to link the con
cept Germani to archaeological entities of the 
Iron Age and even back in time to the Bronze 
Age and Neolithie. But as Lund shows, already 
in lhe nineteenth century some researchers 
cballengcd the prevailing literal interpreta
tions in thoughtfiil ways, emphasi/ing that lhe 

idea of »Germans» in Roman accounts always 
reflected die views of outsiders, not of die people 
so named. Not until after the Second World 
War did a few scholars take up these themes and 
develop them, critically approaching die 
Roman texts in relation to modern thinking 
about cultural dynamics. 

The author's focus is on the name 
Germani. He says very little about the archaeo
logical evidence concerning the peoples east of 
the Rhine during the centuries when Caesar 
and Tacitus were writing. His analogy between 
Caesar nånting the Germani and Columbus nå
nting the Indians of North America is a useful 
one, especially because the documentation 
concerning that late fifteenth-century encoun-
ter is so much richer than what survives from 
Caesar's time. Columbus did not discover 
»Indians» - the indigenous groups of North 
America did not call themselves Indians, nor 
did they have any sense that they belonged to a 
single people. It took an outsider, in the person 
of the Italian explorer (and his successors), to 
lump the diverse peoples of die Americas to-
gedier under die name »Indian.» So too, Caesar 
did not discover a people who called themsel
ves Germani; rather, he created the name to 
designate all of the peoples east of the Rhine. 
Just as Columbus named lhe groups he en-
countered after a geographical concept, so too 
Caesar used the geographical designalion 
Germania as the basis for his new name for its 
inhabitants. 

In common with other current research on 
ethnicity and identity, Lund emphasizes that 
group identity is multi-layered. To use an ex
ample from the book, a member of the Semno-
nes at the time of Tacitus could, depending 
upon the situation, be identified as a member 
of the larger enlity known as Suebi, and would 
be considered by Tacitus and other Romans to 
belong lo the even larger category Germani. 
Identities change över time and with circum
stances. An individual might identify with one 
group under one set of circumstances, and 
with another under a different set. In all the
se respects, Lund provides an excellent and up-
to-date discussion of the issues surrounding 
identity among these peoples. 
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Lund suggests that the much-discussed 
passage in Tacitus's Germania 2 may indicate 
the process by which peoples east of the Rhine 
adopted the name Germani for themselves - in 
other words, the ethnogenesis of the (self-na-
ming) Germans. This idea is intriguing, and it 
would suggest that we could understand the 
formation of the early Germans (as a self-iden-
tifying group) in terms of cultural changes that 
took place among the peoples east of the Rhine 
in the context of their interactions with the 
lands west of the Rhine that had been conque
red by the Roman armies. This adoption by 
peoples east of the Rhine of a common desig
nalion (Germani) must have been part of a 
larger reconfiguration of identity among those 
groups. We should be able to recognize such a 
change in the archaeological evidence, in pat
terns of decoration, burial ritual, and other 
material manifestations. This possibility pre
sents an exciting and timely challenge for ar
chaeologists. A number of recent studies in the 
field of archaeology have examined the ques
tion of the identity of lhe ancien t Germans from 
this perspective, but without the benefit of 
Lund's new analysis of the textual sources. 

Lund has written a valuable study of a com
plex and important topic. It provides a theore-
titally-införmed, critical assessment of the writ
ten sources pertaining to the earliest Germans. 
The book will be an important addition to the 
libraries and bibliographies of researchers in a 
variety of disciplines, most especially archaeo
logy and history. 

Peter S. Wells 
Department of Anthropology 

University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 

USA 
wellsooi@maroon.lc.umn.edu 

Dominic Janes, God and gold in late Antiquity. 
Cambridge igg8. 223 sidor, 13 figs. ISBN o-
52 i-5g403-o. Pris £ 37.50. 

Bakom den kanske en smula märkliga titeln 
God and gold in late Antiquity döljer sig en intres

sant och inträngande analys av den tidiga kyr
kokonsten, framför allt mosaikkonsten och 
dess ideologiska och symboliska innehåll, såväl 
figurativt som i valet av material. Boken är upp
delad i fem kapitel där olika aspekter av temat 
behandlas. Till detta kommer en epilog och en 
bibliografi. 

I det inledande kapitlet, Introduction, disku
teras bland annat människans basala behov av 
att materiellt synliggöra sin religiösa tro, sina 
tankar och inte minst förhoppningar och för
väntningar. Detta är en viktig bakgrund till den 
kyrkliga prakt man möts av, inte minst under 
kyrkans äldre skede, under senantiken, och det 
är detta som Janes avser att presentera och dis
kutera: hur denna prakt uppfattades av dåti
den samt hur det kan tolkas. I denna prakt lig
ger nämligen en teologisk motsägelse. Kristus 
hade uppmanat sina följeslagare att lämna sina 
materiella ägodelar bakom sig och att välja fat
tigdom. Men kyrkan ackumulerade trots detta 
påbud enorma rikedomar som förevisades på 
skilda sätt. Janes söker, på ett övertygande sätt 
förefaller det mig, förklaringen i den tid då kyr
kan framträdde som statsreligion. Då fanns ett 
inarbetat hedniskt synsätt på kulten och på hur 
sociala relationer skulle upprättas och vidare
utvecklas. Kyrkan övertog detta i sin strävan att 
vinna fotfäste. Janes betonar att syftet i studien 
inte varit att ta tillvara regionalitet eller andra 
detaljer i materialet utan att fastställa generel
la drag. En mer detaljerad analys kan natur
ligtvis följa och kanske förklara anomalier eller 
lokala särdrag. Men det är alltså inte syftet ined 
föreliggande arbete. 

Symbolernas betydelse kan sägas utgöra en 
röd tråd genom Janes framställning. Ett exem
pel som anförs är smycken som av oss idag kan
ske främst uppfattas som just smycken. Men de 
har även varit symbolladdade och valet av me
tall eller infattning, dekortyp etc. har kunnat 
vara symbolbärande. Men för att vi skall kunna 
förstå symboliken idag krävs en förståelse av 
dem som producerade smyckena, dem som 
mottog dessa och relationen mellan producent 
ocb konsument (om dessa termer tillåts i detta 
sammanhang!). Och man måste också komma 
ihåg att denna »kommunikation» inte alllid 
fungerade utan symboliken kunde gå »förlo-
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rad» och symbolen övergå till att bara bli en 
»meningslös» dekor. Symboliken ligger därför 
delvis i betraktarens öga. Detta ses även i kyrko
fädernas skrifter, där vissa utnyttjade allegorier, 
andra inte och några, som Augustinus, både 
och. Symbolerna kunde även användas som 
»vapen» i kampen om prestigeherraväldet. 
Som ett utslag för detta kan man se den världs
liga och den kyrkliga maktens användande av 
smycken. 

En aspekt som Janes bortser från, tycker jag, 
i diskussionen kring symboliken är dess funktion 
som kännemärke för en grupptillhörighet 
Symbolspråket kan jn användas för att stärka den 
egna gruppens identitet (vi som förstår) mot de 
andra (de som inte förstår), de som genom sitt 
oförstående står utanför och så kommer att stå 
tills de blir »upplysta». Naturligtvis har kyrkan 
även använt denna aspekt på symbolspråket. 
Och jag tror att denna »identitetsstärkande» 
funktion varit mycket viktig, kanske främst under 
ett tidigt stadium av kyrkans historia. 

Under rubriken Roman spkndour diskuteras 
hur den romerska eliten uttryckte sin sociala 
särställning under olika perioder, från republi
kansk tid till senantiken. Ofta blev guld i olika 
former ett medel i dessa strävanden. Det sked
de en intressant utveckling från den tidiga re
publiken, då yttre tecken på status var mycket 
strikt reglerade och oansenliga, över den tidi
ga kejsartiden till senantiken, då exempelvis 
kejsarens klädedräkt blev ofattbart kostsamt 
smyckad med ädelstenar, silver- och guldtrådar 
etc. Delvis, men inte hell, var detta ett resultat 
av inflytande från de östra riksdelarna. Kejsar-
husets användande av ädelstenar för att mar
kera sin särställning kan ses som ett utslag för 
detta östliga, ytterst persiska inflytande. Under 
senantiken utvecklades även en mer eller mind
re uttalad hovdräkt, där varje detalj syftade till 
att lyfta fram kejsarens särställning och gudom
liga natur. Diademet och den kejserliga fibulan 
är bara två exempel på detta. Denna prakt gick 
även igen i de kejserliga palatsen där arkitek
turen användes som elt ideologiskt instrument 
för att manipulera undersåtarna. Även för det
ta fanns en äldre tradition att bygga på och re
dan under senrepubliken fanns patridervillor 
av mycket luxuös karaktär. Neros Domus Aurea 

skall heller inte glömmas i sammanhanget And
ra exempel som ges är de kejserliga palatsen i 
Trier och Split. Det var dessa palats som kom alt 
påverka och influera de tidiga, stora kyrkobyg
gena, exempelvis Laterankyrkan i Rom. Före
komsten av gyllene mosaiker i dessa kejserliga 
palats framhålls och förebilden för motsvaran
de i de tidiga kyrkorna söks i palatsmosaikerna. 
I sammanhanget får naturligtvis inte heller de 
hedniska templen, med sin förgyllda statyer, 
gyllene tak och väggar och enorma skatter 
glömmas bort. Det säger sig självt, att även de 
ingick i den tradition som kyrkan övertog och 
byggde vidare på. 

Betydelsen av dyrbara gåvor under senanti
ken diskuteras därefter. Genom att kyrkorna 
kom i åtnjutande av dessa gåvor blev de till 
skattkammare och fick på så vis ytterligare pre
stige. De kunde även överta ett äldre, hedniskt 
symbolspråk där prestigeföremål var viktiga. 
Utan donationerna hade detta varit omöjligt 
Inte minst Konstantin den Stores övergång till 
kristendomen, och de mycket omfattande do
nationer som han gjorde, fick stor betydelse. 
Som känt är kom Konstantin att spela en cen
tral roll i kyrkans utveckling under tidigt 300-
tal och på hans bekostnad uppfördes många 
kyrkor, såväl i Rom, i Konstantinopel som i pro
vinserna. 

Ett avsnitt ägnas den hedniska kultens ma
teriella uttrycksmedel. Även där intog guldet 
en central plats. Det fanns exempelvis mer el
ler mindre standardiserade tofioi. I poesin hade 
således solguden Helios alltid en guldvagn och 
en guldsäng, Apollon hade en mantel av guld, 
liksom en guldlyra och en guldbåge etc. Många 
av dessa uttryckssätt övertogs av kyrkan som till
ägnade sig dem direkt eller indirekt. 

Kapitel 3 bär titeln lite riches of Scrifilureoch 
där analyseras utvecklingen av en kristen sym
boltradition med syfte att förhärliga Gud, och 
hur man kunde kombinera detta med Kristi 
ord om alt hans följeslagare skulle lämna sina 
världsliga tillbörigheter och följa honom utan 
ägodelar. Genom alt som institution axla den 
»tunga» manteln av världslig rikedom kunde 
kyrkan vara sina medlemmars kontaktpunkt 
med den profana världen och låta sina rikedo
mar tjäna ett gott syfte, dvs. att förhärliga Gud. 
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En viktig faktor i sammanhanget är det judiska 
arvet i kristendomen. På yttersta dagen förvän
tas Kristus återkomma som en triumferande 
furste, med alla de insignier som detta kräver. I 
Gamla Testamentet finns även många referen
ser till hur olika värdeföremål användes i kul
ten. Man fick genom dessa textställen en legiti
mitet i bruket av profana status- och prestige-
symboler i den egna kulten. Janes presenterar 
i sammanhanget en mycket intressant analys 
över hur olika kyrkofäder tolkat vissa bibeltex
ter med speciellt hänseende till hur man i alle
goriskt hänseende uppfattat bland annat guld, 
silver och ädla stenar. Guld sågs exempelvis 
som en bild av det moraliskt goda! Här finns 
mycket att hämta för konsthistoriker men även 
för arkeologer. Den tidiga kristna symboliken 
har säkerligen haft betydelse även för områden 
som ännu inte införlivats under kyrkans be
skydd och jag kan mycket väl tänka mig att för 
tolkningen av den nordiska ornamentiken och 
dekoren under folkvandringstid och kanske se
nare kan denna analys få betydelse. 

The art ofpersuasion heter det fjärde kapitlet. 
Där diskuteras hur symboliken visualiserats i 
några större kyrkor i Rom och Ravenna. Ett av 
syftena med prakten i kyrkorna var att ge en 
återklang eller en försmak av den himmelska 
prakten som väntade de troende på andra si
dan graven. Även här är det möjligt att till dels 
spåra ett inslag från den judiska, gammaltesta
mentliga traditionen där juveler och guld spe
lade en avgörande roll i förhärligandet och syn
liggörandet av den gud som inte fick avbildas. 
Även den uppenbara avsaknaden av figurativa 
motiv i den tidiga kristna konsten kan ses som 
ett arv från den gamaltestamentliga traditio
nen. Självfallet är dock det romerska »arvet» 
det mest betydelsefulla. 

En uttalad estetik rådde inom dekorkon
sten, framför allt i mosaikkonsten. Genom att 
nian använde glasmosaik, ofta med guldfolier, 
reflekterades ljuset på ett sätt som fick bilderna 
att glöda. Speciellt i mörka utrymmen blev ef
fekten mycket iögonfallande då ljuset reflekte
rades i de tusentals, kanske miljontals tesserae 
av glas som mosaikerna var uppbyggda av, och 
självfallet utnyttjades detta genom belysning 
med mängder av små oljelampor och ljus. 

Janes kallar den effekt man uppnådde »visual 
theatre» och dess fulla omfattning och bety
delse kan förmodligen inte förstås av oss mo
derna människor för vilka ljus, speglar och lik
nande är självklarheter. 

Glasmosaiker lämpade sig inte för golv utan 
de användes företrädesvis för väggar och tak. 
På golven användes istället marmormosaiker. 
Andra material som kom till användning var 
pärlemor, olika metaller (främst guld) och 
halvädelstenar. Men mosaikerna var bara en 
del av bruket av värdeföremål för dekor i de ti
diga kyrkorna. Silver användes till dörrar och 
detaljer, dyrbara och ovanliga träslag till mö
bler och andra föremål etc. Till detta kom de li
turgiska kärlen och relikskrinen och rdikgöm-
morna, ofta av ädelmetall med infattade stenar. 

Janes ägnar speciellt intresse i detta avsnitt åt 
de mosaiker som finns i absiderna eftersom des
sa kan anses som de mest betydelsefulla i hela 
kyrkorummet. Speciellt viktig anses den ikono
grafiska symboliken vara och försök görs att tol
ka denna med hjälp av tidig kristen litteratur 
och det symbolspråk som tillämpas där. Bland 
annat, vilket är intressant, diskuteras hur myc
ket av dem som kan betraktas som funktionellt, 
dvs. vilka element som kan ses ur ett propagan
distiskt perspektiv. Det visas också att den krist
na konsten inte bara lånade symboler från den 
kejserliga konsten utan även ämnen: Kristus tri
umferar, Iviistus på tronen, Kristus kröner mar
tyrerna etc. Men samtidigt fanns det företeelser 
som inte kunde lånas från den kejserliga ikono
grafin eller symboliken: Kristus som helare, 
Kristus som de fattigas vän och liknande. 

Avslutningsvis, under rubriken The Christian 
display of wealth, behandlas den svåra teologiska 
frågan hur kyrkan skulle förhålla sig till privat 
ägande och privata förmögenheter. En lång 
tradition av diskussioner finns kring detta 
bland kyrkans lärde men den segrande åsikten 
blev (som vi ju redan kunnat konstatera) att pri
vat ägande och kyrkligt ägande var acceptabelt, 
speciellt som det gagnade andra. För att kunna 
ge allmosor krävdes ju att man hade något att 
ge bort! 

Dominic Janes bok är en mycket grundlig 
och analytiskt präglad framställning som ger 
en ny dimension till den tidiga kyrkokonsten. 
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Genom författarens talrika referenser till sam
tida skildringar och uttolkningar av framför 
allt bibeltexter, kan på ett mycket övertygande 
sätt symbolik på många plan lyftas fram. Att till 
och med varje enskild glasmosaikbits glans kan 
ses som ett återsken av Guds härlighet är ett så
dant exempel som visar, att de stora mosaiker
na i de senantika kyrkorna har ett symbolinne
håll som är mycket mer mångbottnat än vad 
som kan synas vid ett första betraktande. Detta 
gäller naturligtvis nästan all konst men Janes 
har på ett föredömligt och stringent sätt visat 
hur de senantika mosaikerna kan läsas och ges 
dimensioner som tidigare inte i full utsträck
ning beaktats. Framställningen kan kanske 
stundtals kännas lite för detaljerad och ibland 
finns störande upprepningar, men detta gör 
samtidigt framställningen övertygande. Vad 
man dock saknar är bilder. De fåtaliga svartvita 
illustrationerna (och en enda i färg) gäckar 
fantasin och när det talas om mosaikernas glö
dande lyster och man tittar på en svartvit bild 
förtas mycket av textens verkan. Eller kanske 
inte - mosaikerna var en försmak av den him
mel som väntade de troende, en fadd åter
spegling. Och så är också de svartvita fotografi
erna: de ger ingen verklig bild av mosaikernas 
lyster. Om detta var författarens avsikt eller in
te vet jag inte. Men del illustrerar faktiskt i sig 
hela idén bakom boken! 

Kent Andersson 
Statens historiska museum 

Box 5428 
SE-i 14 84 Stockholm 

kent.andersson@historiska.se 

Peter Steppuhn, Die Glasfunde von Haithabu. 
Berichte iiber die Ausgrabungen in Haithabu, 
32. Archäologisches Landesmuseum der Chris-
tian-Albrechts-Universität Schleswig, Schloss 
Gottorf. Wachholtz Verlag Neumunster igg8. 
19g s., 61 fig., 25 planscher, 3 färgplanscher. 
ISSN 0525-5791; ISBN 3- 5 2g-oig32- i . 

I ett strategiskt läge längst in i fjorden Slien, där 
landpassagen är som smalast mellan atlantkus
ten och Östersjön, anlades Hedeby, Danmarks 

och Nordens kanske största och viktigaste han
delsplats under vikingalid. Dess placering i det 
tysk-slavisk-skandinaviska gränslandet, med 
skeppsbaserad handel med Östersjöns många 
kustnära handelsplatser, torde tidigt ha skapat 
dominans i regionen. Hedebys regelbundna 
stadsplan från 800-talets början anses vara till
kommen på den danske kungen Godfreds (ca. 
800—810) initiativ. Arkeologiska undersök
ningar har gjorts i Hedeby sedan år igoo. 
Platsens hela omfattning och komplexitet kan 
fortfarande endast anas, endast ca 5 % av det 
ca. 24 hektar stora stadsområdet har hittills un
dersökts. 

Hedeby är en klassisk fyndplats för glasar-
tefakter. Här kan hela produktionen studeras: 
»glasugn» (?), råmaterial, produktionsavfall 
och färdiga pärlor, men även planglas, arm
ringar, fmgerringar, sländtrissor, spelpjäser, 
glättstenar och hålglas. 

Periodens glasprodukter har underställts 
omfattande forskning från 1930-talet och fram
åt, men rapporteringen av materialet från 
Skandinaviens stora handelsfynd av glasbägare 
från perioden är fortfarande, trots viktiga insat
ser, bristfällig. Materialet från Birka utgör dock 
ett undantag. 

Erfarenheterna från Birka ger intryck av en 
materialkategori med en enorm omfattning i 
formell och funktionell mening. Trattbägaren 
(dryckesbägare/oljelampa?) dominerar som 
enskild form, dock med stor variation i exteri
ör och ornamentik; i övrigt tycks fyndmateria
let sakna definierbar struktur. Antalet unika el
ler ovanliga bägarformer är stort. Islamiskt el
ler »orientaliskt» material uppträder både i 
grav- och bosättningsmaterial. 

I flera tidigare arbeten av framför allt Maria 
Deköwna (1980, iggo) har olika glasfynd från 
Hedeby selektivt behandlats; utgångspunkten 
har varit naturvetenskapliga analyser av fynd-
materialet. I en omfattande komplettering har 
nu Peter Steppuhn sammanfattat 8 84g glas-
fynd »nach traditionellen archäologischen 
Kriterien». Trots den begränsade undersök
ningsarealen torde detta fynd vara ett av de 
mest omfattande från en handelsplats i 700— 
1000-talets Nordeuropa. Ett arbete av samme 
författare (»in Vörbereitung») kring glasfyn-
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den från Schleswig kan ge ytterligare perspek
tiv på periodens glasprodukter. 

Materialets olika kategorier kan preciseras 
kvantitativt: 7141 pärlor, 1141 fragment pro
duktionsavfall, 451 skärvor från hålglas och 
planglas, 103 fragment från glättstenar och 13 
fragment under rubriken varia. Intressanta är 
de mycket påtagliga produktions- och verk
stadslämningarna. 

Det i bild redovisade materialet har i hu
vudsak stora likheter med Birka/Helgömate
rialet. Arbetshypotetiskt måste en tät kontakt 
mellan handelsmän från dessa platser föreslås. 

Pärlor av glas var under perioden liksom ti
digare framträdande i kvinnors klädedräkt och 
är en av periodens antalsmässigt viktigaste ar
tefakter. Diskussion har länge förts huruvida 
antalet pärlor, sammansättningen av halsban
dets olika enheter, eller andra definierbara 
skillnader mellan olika pärluppsättningar, skall 
tolkas som skillnader i social eller annan status 
i den yngre järnålderns samhälle. 

Hos Hedebypärlorna kan en stark utveck
ling av nya varianter såväl som en vidareutveck
ling av de äldre formerna noteras. Pärlmakeriet 
torde ha utvecklats till en allt vanligare och allt 
mera innovativ hantverkskategori under 700— 
800-tal i Nordeuropa. Ryska och arabiska käl
lor belägger glaspärlan som handels- eller by
tesvara och möjligen i funktion som växelmynt. 
Pärlmakaren torde sannolikt ha fått en allt vik
tigare ekonomisk roll i handelsplatsernas eko
nomi under perioden. 

Hedebys pärlmaterial är har indelats i 16 
huvudformer och olika former av ornamentik 
(A till S), efter klassiska klassificeringsprinci
per: »Mit 7141 Glasperlen und Perlenfragmen-
ten nimmt Haithabu ... neben Ähus und Ribe 
eine Spitzenposition ein». Nio översiktliga di
agram beskriver Hedebypärlornas exteriöra 
egenskaper. 

Pärlor kunde även användas som talismaner 
eller amuletter som skydd mot olika förmer av 
hot. Pärlorna är som materiella kulturproduk
ter och arkeologiska artefakter knappast över
skådliga. Avvikelser och atypiska former är legio. 

Sammanställningen av 52 olika identifiera
de verkstadsplatser (i huvudsak pärlverkstä-
der) i Europa från 700— 1000-tal, i huvudsak 

svagt publicerade, ger ett intryck av en synner
ligen intensiv verksamhet, underställd en om
fattande och delvis internationell marknad. På 
1 1 platser (3 osäkra) har ugnsrester påträffats. 
Idag kan förutom Birka, H d g ö , Paviken, 
Stånga och Ähus ytterligare två svenska verk
stadsplatser för pärltillverkning tilläggas: Slö
inge i Halland och Herrebro i Östergötland. 

Intressant är den stora och relativt jämna 
spridningen av glasprodukter (utplöjda) över 
hela Hedebys bosättningsyta, med tyngdpunk
ter i den SÖ och NÖ delen. Spridningen av 
produktionsrester, alla kategorier, ger en lik
nande bild. Birkas verkstadsavfall har ännu inte 
bearbetats konsekvent, men tycks kunna ges en 
liknande utvärdering. Flera tillverkningsrester 
med identisk karaktär som bl.a kan återfinnas 
i Svarta Jorden men även i grav 84, har doku
menterats från RAA 100 på Birka, med sins
emellan stora avstånd. Fenomenet torde vara 
ett resultat av depositionsförhållanden, snara
re än verkstadsaktiviteternas »rörlighet» över 
bosättningsytan. 

Steppuhns arbete tycks i huvudsak ha ägt 
rum under 1 980-talets andra hälft, endast säl
lan refereras litteratur som tillkommit efter 
1990/91 . Bearbetningen är således inte helt 
aktuell. Här saknas i detta fall en viktig diskus
sion kring pärlhantverkets teknologi som mot 
experimentell bakgrund och genom erfaren
heter av Ribes »pärlemagare af fag» kunnat eta
blera nya synpunkter på hantverket genom en 
rad arbeten från senare år av fr. a. Tine Gam 
Aschenbrenner. 

Ett annat arbete av vikt (Astrup & Anders
son 1988) kring de guld- och silverfolierade 
pärlornas fysik ger ett vidgat perspektiv på dessa 
grupper. Vanligt är att pärlmakarens silverfoli
erade pärlor »imiterar» guldpärlor med ett la
ger av gult/bärnstensfärgat glas över silvret. 
Dis-tinkta skillnader mellan undersökta pärlor 
från Kaupang och Birka, i tillverkningstekno 
logisk mening men även i de naturvetenskapli
ga analyserna reser frågan: tillverkades även 
dessa pärlgrupper på respektive plats? Guld-
och silverfolierade glaspärlor kan således en
dast klassificeras relaterat till naturvetenskap
lig analys, eller med medvetenhet om fenome
net som grund. 
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Hittillsvarande undersökningar i Hedeby 
har givit 426 skärvor från hålglas. Inget glas har 
kunnat rekonstrueras helt. Med sina många 
kompletta glas är här Birkas fynd avgörande för 
jämförelser. 

Det utifrån alla handelsbosättningar i Väst
europa förväntade stora antalet skärvor från 
olika former av trattbägare uppträder även i 
Hedeby. Flera glas visar på handelsförbindelser 
mellan dessa och andra handelsplatser i Öster
sjön. En skärva från en »Trauben-becher» har 
sin kompletta motsvarighet från Birkas grav 
53g. En »Birkaspegel» från Hedeby kan även 
understryka samhörigheten. 

En samling skärvor av blått glas med vit opak 
trådornamentik saknar dock enligt författaren 
skandinaviska motsvarigheter. Även Hedebys 
fragment från flaskor tillhör en sällsynt grupp. 

Hedebys skärvor av reticellaornerade glas 
utvecklar ytterligare ett tidigare intryck av en or
namental tradition med till synes oändlig varia
tion. Reticellaglasen tycks i stort sakna formella 
begränsningar: glasmästarens kreativitet och 
okonventionella »glasglädje» har stort spelrum. 

Intressanta är även ett par romerska glas 
från Hedeby, i millefiore- eller zwischengold-
teknik - möjligen ditförda som kuriosa, alter
nativt använda som amuletter eller som acku
mulerat material för pärlmakaren. Även övrigt 
material kan visa att pärlmakaren har använt 
krossade glasbägare i sin produktion. 

En materialpublikation av detta slag är av-
hängig ett kvalitativt bildmaterial för att kunna 
kommunicera med sina läsare. Fyndmateria-let 
presenteras i rik fotografisk form relaterande 
till texten (28 planscher, varav tre i färg). Skala 
1:1 har använts nära nog konsekvent, 1:2 för 
färgplanscherna. Skalor 1:1 eller än mindre är 
endast med svårighet läsbara för jämförande 
studier. Glasprodukter ger konsekvent små och 
i sin detaljintensitet ofta komplicerade (i syn
nerhet pärlorna) och svårtolkade fragment. Ett 
fragmentariskt fyndmaterial i handen, ger oav-
visligen intryck av att vara större än det som fo
tografiskt avbildas i samma skala, fr.a. när det 
avbildas i svartvitt. Idealet är en, så långt som 
möjligt, konsekvent förstoring med 50 %. Flera 
ovanliga eller unika skärvor göms i oläsliga 
svartvita bilder. 

Författaren undviker generellt en utveck
lad arkeologisk, kulturhistorisk eller hantverks-
teknologisk analys av fyndmaterialet. Vilka 
grupper hålglas kan ytterligare identifieras till 
form med detaljvarianter? Finns material äldre 
än 800-tal? Hur kan Hedebys slutfas ytterligare 
definieras i glasmaterialet under det för Nord
europas arkeologi så viktiga goo—iooo-talet? 
Kan Hedebys omlands- eller handelsrelationer 
ytterligare beskrivas med glas som analysred
skap gentemot Ribe, Ähus, H d g ö , Birka, 
Kaupang etc? 

Ett större arbete kring pärlmaterialets och 
hålglasens jämförande kulturhistoria skulle va
ra önskvärt. En sådan analys skulle utveckla ett 
relevant dateringsunderlag. 

Peter Steppuhns arbete skall ses som ett 
klassiskt katalog- och uppslagsverk. Samman
taget är bearbetningen föredömligt samman
hållen, och ger en kortfattad översikt av ett 
mångfacetterat material i ett komplicerat fynd-
sammanhang. Rika referenslistor, fyndlistor, 
diagram och översiktskartor gör framställning
en mycket användbar för fortsatt forskning. 

Lars G. Henricson 
Arkeologiska forskningslaboratoriet 

Stockholms universitet 
SE-10691 Stockholm 

Frauke Stein (utgivare), i samarbete med 
Christiane Schier och under medverkan av 
Bärbel Fecht, Christel Ruhl-Tausendfreund, 
Albert Schmitz, Inken Vogt och Dagmar 
Wilhelm; Bibliographie zur Vor- und Fruhgeschichte 
in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 
(West) in den Grenzen vor 1990. Das Schrifttum der 

Jahre 1986 und ig8y mit Nachträgen aus den 
Jahren 1980 bis 1985. Franz Steiner Verlag. 
Stuttgart igg8. 328 s. ISBN 3-515-07082-6. 
Pris DM 96:-. 

Fjärde volymen i den av professor Franke Stein 
vid universitetet i Saarbriicken utgivna serien 
har nu utkommit (jfr anmälningar i Fornvän
nen 1988, s. 206 f; igg2, s. 203; 1995, s. 191). 
Med den senaste volymen som omfattar åren 
1986—ig87 har (inklusive recensioner) tiden 
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1980—1987 blivit bibliografiskt redovisad vad 
beträffar den forna västtyska förbundsrepubli-
kens arkeologi. Återstår gör ännu tiden 1976— 
1979 och ig88— iggo. Seriens ämnesområde 
är Vor- und Fruhgeschichte samt provinsialro
mersk arkeologi. Ändamålet är att åstadkom
ma en heltäckande bibliografi. Produktionen 
under efterkrigstiden till och med 1975 finns 
redovisad i Rolf Hachmanns Ausgewählte Biblio
graphie zur Vorgeschichte von Mittekuropa (1984), 
anmäld i Fornvännen ig85, s. 240 —241). 

Antalet titlar stiger band för band, från 2013 
till 3 120 och från 4 080 till 4 898. Helt klart är 
det ett gigantiskt arbete som nu tagit ett rejält 
kliv mot sin fullbordan. Eftersläpningen är na
turligtvis ändå frustrerande för dem som be
höver använda bibliografin. Liknande pro
blem har bibliografins nordiska motsvarighet 
NAA {Nordic. Archaeological Abstracts). Den seri
ens första årgång som avser året 1974 utkom 
redan 1975. Hösten iggg har man efter stora 
redaktionella anstängningar nått fram till år
gång i g g s (utkom iggg) medan 1993 ännu 
bildar en förarglig lucka, för att inte tala om 
den flera år långa eftersläpningen. I samman
hanget kan det vara belysande att årgångarna 
i g 8 6 - i g 8 7 sammanlagt innehåller 1 555 ab
stracts mot den tyska bibliografins 4 8g8 titlar 
för samma år. Siffrorna är dock svåra att jämfö
ra eftersom man använt olika kronologiska ra
mar och den tyska bibliografin syftar till full
ständig redovisning medan NAA är ett selektivt 
och sammanfattande arbete med omfattande 
sökregister. 

Av Frauke Steins presentation i inledning
en till den nya volymen förstår man att det inte 
heller i Tyskland är en sinekur att utge arkeo-
lo-giska bibliografier. Därför är det desto mera 
glädjande att man trots de ekonomiska motig-
heterna ändå har haft geisten att jobba vidare 
med sådan entusiasm. Till henne och alla and
ra goda krafter som stävar efter att bringa ord
ning i det bibliografiska kaoset på det arkeolo
giska området finns all anledning att rikta ett 
stort tack för ett oegennyttigt och ofta över 
axeln sett arbete. 

Jan Peder Lamm 

Karin Ädahl (red.) Den orientaliska mattan i 
Sverige. Utställningskatalog. Medelhavsmuseet. 
Stockholm igg8.46 sid., 48 pl. ISBN 91-89242-
01-7. Pris 100:-. 

Den 12 december igg8 hölls på Medelhavsmn-
seet med stöd av Vitterhetsakademien ett sym
posium avseende ett i Sverige pinsamt neglige
rat forskningsområde, nämligen orientmattan 
(Symposium 011 Oriental Carpets - Possibilities 
and Problems of Dating). Det var den första ve
tenskapliga sammankomsten i Sverige genom 
tiderna som helt koncentrerades till detta om
råde. Symposiet, vilket bevistades av flera le
dande internationella mattforskare, utgjorde 
ett värdefullt inslag och en höjdpunkt i mu
seets utställning »Den orientaliska mattan i 
Sverige». Denna i sin tur var den andra utställ
ningen någonsin som i vårt land helt ägnats 
detta tema. Den första hölls 1946 i samband 
med Svenska Orientsällska-pets 25-årsjubi-
leum. Ett minne av den utställningen är kata
logen Orientaliska mattor, redigerad av Agnes 
Geijer och Bo Gyllenswärd. 

Urvalsprincipen för igg8 års utställning 
var att endast ta med mattor ur offentliga sam
lingar medan man ig4Ö också lånade in ett 
stort antal från privata samlingar. Då expone
rades drygt 100 mattor mot 50 stycken igg8.1 
katalogen från 1 g4Ö är endast 12 avbildade 
och då bara i svartvitt, medan igg8 års katalog, 
tyvärr utsåld redan en månad innan utställ
ningen upphörde, är överdådigt illustrerad 
och innehåller 45 färgbilder och 5 svartvita. 
Endast två exponat är ej avbildade. Den före
dömligt korta och koncisa katalogtexten är för
fattad av Annette Granlund. 

Katalogen, som redigerats av Medelhavs
museets orientexpert Fvarin Ädahl, innehåller 
också sex uppsatser. De inleds med cn exposé 
av .Annette Granlund över den orientaliska 
mattans historia. Medan den äldsta bevarade 
mattan kommer från en skytisk furstegrav i 
Pasyryk från tiden ca 500 f. Kr. har arkeologer
na funnit speciella maltknivar i västra Turkme
nistan från tiden omkring 1 800 f. Kr., vilket vi
sar att mattillverkitingen i Centralasien har oa
nat tidiga traditioner. Karin Ädahl bidrar själv 
med två uppsatser. Den ena handlar om den 
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orientaliska mattan i Sverige som nyttoföremål 
och samlarobjekt medan den andra ägnas 
Marbymattan - en medeltida matta med gåtfull 
historia. Denna, Sveriges internationellt mest 
kända orientmatta, förvärvades ig25 av Sta
tens historiska museum. Den har med största 
sannolikhet tidigare hängt som antependium 
framför altaret i Marby medeltida kyrka i 
Jämtland. Med konsthistoriska metoder har 
forskarna enats om att den är anatolisk och till
verkad på 1400-talet, vilket får stöd av en nyli
gen gjord '^C-undersökning. 

Lis Granlund berättar om den andra »12-
taggaren» i det svenska beståndet av orient-
mattor, den berömda jaktmattan, en av Kungl. 
Husgerådskammarens främsta klenoder. Den 
knöts i silke i slutet av 1500-talet i Kashan i Iran 
och har funnits i de kungliga samlingarna se
dan 1600-talet Den är en av världens förnäm
sta mattor. I Europa finns det bara ett par där
med jämförbara. Med all rätt togs den därför i 
ig4& års utställningskatalog upp som nr / . I 
den nya katalogen, som är kronologiskt upp
ställd, hamnar den däremot på tredje plats, vil
ket inte heller är dåligt. 

Den femte uppsatsen har Inger Olofsson 
ägnat orientaliska mattor i Skoklosters slott. 
Hennes arbete har två förutsättningar, den ena 
är att Skokloster år 1 gdy inköptes av svenska sta
ten och därigenom kvalificerades dess mattor 
att få vara med i igg8 års utställning, den an
dra är att mattornas historia utomordentligt väl 
kunnat beläggas i de inventarieförteckningar 
som enligt lagen upprättats vid varje arvskifte 
sedan Skokloster år 1701 blev fideikommiss. 
Inventarieförteckningarnas uppgifter ger mäng
der av information inte bara om när mattorna 
kan ha förvärvats utan också om hur de använ
des; mattor kan ju brukas till så mycket annat 
än till att lägga på golvet, man kan ha dem på 
väggen som gobelänger, i taket som vepor eller 
låta dem pryda bord, soffor eller stolar. Sist 
men inte minst har den säkerställda proveni
ensen ett mycket stort värde för mattforskarna 
som därigenom får kronologiska, teknologiska 
och konstvetenskapliga hållhakar för vidare 
studier i alla aspekter av hur orientmattorna 
spritts och förändrats genom århundradena. 

Slutartikeln, författad av recensenten, an

knyter direkt till Inger Olofssons genom att 
också uppmärksamma en enskild samling av 
hög kvalitet och med goda provenienser. 
Denna sedan länge splittrade samling skapades 
av den legendariske konsthistorikern, diplo
maten och mattforskaren Fredrik Robert 
Martin men ägdes och förvaltades av ingenjö
ren och storsamlaren Carl Robert Lamm fram 
till ig23, då dennes samling av ekonomiskt 
nödtvång kom att spridas ut över världen. I 
uppsatsen försöker jag skildra det ofta stormi
ga samspelet mellan dessa båda conoisseurer 
och beskriva hur Martin under tiden i 8 g 4 -
igo6 kom över sina klenoder i basarerna i 
Bochara, Tiflis, Kairo och Konstantinopel. 

Den färgrika katalogen ger ett återsken av 
en sällsynt färgsprakande utställning. Dess sce
nografi arkitekten Jan Polasek, fick också väl
förtjänt beröm av kritikerna. Utställningen 
blev därtill en stor publiksuccé för Medelhavs
museet. 

Jan Peder Lamm 

Karen-Hanne Staermose Nielsen, Kirkes Vcev. 
Opstadvcevens historie og nutidige brug. For-sog-
scenter Lejre 1999, 158 sid, ill. ISBN 87-
87567-51-2. Pris 145 DKK 

Denna bok har ett rikt och intresseväckande 
innehåll. Texten illustreras av ett stort antal bil
der. Att skriften tydligen utgivits med ett peda
gogiskt syfte framgår av de många teckningar 
som visar olika handgrepp. Boken har fått ti
teln »Kirkes Vant», en benämning som syftar på 
den vävställning som den trollkunniga Kirke i 
Odysseen anses ha brukat. Omslaget återger 
även Kirke och hennes väv så som den fram
ställts på en antik grekisk vasmålning. Boken 
innehåller även ett schema över museisamling
ar där sådana vasmålningar finns jämte den vik
tigaste hithörande litteraturen. Den moderna 
forskningen om förhistoriska vävstolstyper har 
utgått från en till synes obetydlig men i själva 
verket grundläggande uppsats benämnd »En 
vävstol och en varpa», skriven av Emelie von 
Walterstorff i Nordiska museets årsbok Fataburen 
ig28. (Artikeln förkommer även bland refe
renserna i den nu ifrågavarande boken.) 
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Walterstorff sammanställer i sin artikel etno
logiskt material med fyndet av en varp från ca. 
200-400-tal i Tegle i Norge. Detta fynd, som är 
unikt i sitt slag, består av en samling varptrådar, 
vilka utgår från ett vävt band. Då detta band 
vävts, har samtidigt bildats en varp till en stor 
väv, och det färdiga bandet har sedan fästs vid 
den horisontella vävbom som finns överst på 
den egentliga vävställningen och uppbärs av 
två sidostolpar. Från denna bom kommer alltså 
varptrådarna att hänga ned. Ett band, ibland 
en förenklad startbård, är typisk för vävnader 
gjorda i en sådan vävställning. För att åstad
komma en väv, där varptrådarna dirigeras av en 
mekanisk anordning - vilket är utmärkande 
för en väv i egentlig mening - måste varptrå
darna vara spända. Detta sker genom att dessa 
är gruppvis fästa vid tyngder av sten eller kera
mik. Vid arkeologiska utgrävningar har sådana 
tyngder påträffats samlade eller - ännu mera 
karakteristiskt - i rader motsvarande vävens 
bredd. Med tanke på dessa tyngders betydelse 
benämns denna vävstolstyp numera den varp
tyngda vävstolen eller kortare: tyngdvävstolen. 
Termen lanserades av den norska textilforska
ren Marta Hoffmann i hennes avhandling The 
warp-weighted loom (1964), där såväl den spe
ciella varpmetoden som vävningen beskrivs så 
som den ännu i nutiden utförts bl.a. på några 
enstaka platser i Norge. Författaren av boken 
Kirkes Vaev har emellertid att döma av under
rubriken hållit fast vid termen »opstadsvaev» 
för den skandinaviska varianten av ifrågavaran
de vävställning. Denna term uttrycker först och 
främst att det inte är fråga om en horisontellt 
spänd väv, men det framgår inte av den att väv
ställningen står lutad mot en vägg eller dylikt, 
vilket är viktigt om man, som i tyngdvävstolen, 
vill begagna av det s. k. naturliga skälet. (Det 
naturliga skälet får man redan vid varpningen, 
därav uttrycket »det naturliga».) Eftersom det 
i författarens text- och bildmaterial tydligt 
framgår att det är fråga om en lutande vävställ
ning, är det dock endast termen »opstadvaev» 
som jag anser bör överges för den mera adek
vata »tyngdvävstol». Boken handlar först och 
främst om tyngdvävstolens förekomst både i tid 
och rum, men förf. berör även i en historisk 
översikt olika vävställningar med eller utan 

tyngder. Så beskrivs både den vågrätt spända 
väven, vars bild finns på en skål från Badari, 
Egypten, som är daterad ca. 4000 f. Kr., och 
den helt upprättstående vävställningen för 
bildvävning som framställts på egyptiska grav
målningar från ca 1200 f. Kr. Här berörs även 
andra textila tekniker såsom tvinning, en tek
nik som förr brukats på olika platser i världen 
men nu är sällsynt, och som i vissa fall utförts 
med tyngder. Denna teknik bör emellertid sär
skiljas från vävning, eftersom inslaget gjorts 
helt för hand ulan hjälp av någon skiljekäpp 
som reglerar flera varptrådar på en gång, alltså 
en mekanisk anordning som utmärker väv 
framför flätning. Förf. presenterar en uttöm
mande översikt över tyngders användning i oli
ka vävstolstyper, inte bara den typiska tyngd
vävstolen utan även and-ra vävställningar; de 
lär t.o.m. förekomma i vissa ovanliga tramp-
vävstolstyper. Det är många varianter som hon 
lärt känna antingen i litteraturen eller genom 
fältstudier. Hon redogör också för olika expe
riment som utförts vid försökscentret i Lejre, 
Danmark, i vars skriftserie boken ingår. Så be
skriver hon bl. a. hur man där kunnat använda 
klykor som skaftkäppshållare liknande dem 
man funnit i Trondheim, daterade till 
1100—1200 talen. Man har därvid konstaterat 
att sådana har kunnat användas för tre- och fyr-
skaftsvävning på tyngdvävstol. Kirkes Vcev är en 
kunskapsrik bok och samtidigt lättiäst 

Den bör vara av intresse för var och en som 
vill veta hur vår vanligaste forntida vävställning 
brukats och används än i dag. Såväl museer 
som bibliotek och skolor har blivit mer och 
mer engagerade i att vilja visa allmänheten hur 
forntida hantverk, bl. a. vävning, har gått till. 
För dessa institutioner är boken mycket an
vändbar. Den omfattande litteraturlistan kan 
föra vidare till egna studier och försök att till
verka en tyngdvävstol. 

Gertrud Grenander Nyberg 
Garvargatan 21 

SE-i 1221 Stockholm 
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Sean McGrail, Ancient Boats in North-West 
Europé. The Archaeology of Water Transport to 
AD 1500. New York igg8. 324 s. ISBN 0-582-
49267-X. 

Detta är en fyllig sammanställning av alla »grund
typer» av farkoster från världens alla hav: flot
tar, stockbåtar, barkbåtar, bordlagda båtar, flot
tar av säv och liknande material samt skinnbå
tar. I dessa beskrivande kapitel betonas den tek
niska aspekten. Det är inte författarens mening 
att reda ut ursprung respektive utveckling för 
de olika båttyperna. Även om själva underlags
materialet inte är nytt så är det förträffligt sam
manställt och uppdaterat. Några av de allra se
naste nordiska fynden saknas men sådant är ju 
ofrånkomligt Tidsaspekten är från begynnel
sen till 1500-talet och materialet är etnogra-
fiskt-arkeologiskt 

Boken beskriver inte bara konstruktioner 
utan diskuterar i inledningskapitlen båtars sta
bilitet och äldre tiders båtbygge och virke. Lika
så diskuteras i några avslutande kapitel båtar
nas prestanda, tänkbara hastigheter o. s. v., samt 
framdrivningssättet, d. v. s. paddling, rodd och 
segling. Här redogörs också för sjömansskap, 

klimat och navigation. I ett inledande kapitel 
sammanfattar författaren varje kapitel och re
dogör för vad hans intentioner varit. Han har 
velat ge oss inblick i respektive tidsålders och 
samhälles struktur, farvattnens beskaffenhet, 
naturtillgångar, behov, traditioner och estetik. 

Sean McGrail var chefsarkeolog vid Natio
nal Maritime Museum under åren 1976—86. 
Sedan blev han professor vid universitetet i 
Oxford i Maritime Archaeology och är därtill 
gästföreläsande professor vid Department of 
Archaeology i Southampton sedan 1 gg 1. 

Det är verkligen en heltäckande bok i äm
net. Den är rikt illustrerad med verkligt bely
sande bilder, har en innehållsrik och spännan
de litteraturförteckning med ca 700 titlar samt 
fylliga index över platser och med sakord. Även 
en bra ordlista ingår. 

Det är en oumbärlig bok för alla båtforskare, 
båtbyggare, båtkännare och båtentusiaster samt 
bibliotek. 

Sibylla Haasum 
Bastugatan 2 

SE-i 18 20 Stockholm 
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Erno Wibeck & Irmin Lubeck, Well (krEntdecker-
schiffe in beruhmten Nachbaulen. Hamburg 1994. 
176 s. 

Detta är en inte helt ointressant översikt över 
allehanda dubiösa kulissbyggen i nyare tid (se 
min uppsats i Fornvännen 1994, s. 91 ff). In
tresset blir dock ur recensentens synpunkt knap
past det av författarna avsedda. Dock är publi
kationen attraktivt illustrerad med bilder på ny
byggda skepp, kartor över resor, med mera. 

Redan i titeln röjs en grundläggande bety
delseglidning, från fiktion till faktum. Vad är 
innebörden av ord som Nachbau/ Nachbild-
ung? Vad betyder »in i minsta detalj tidstypis
ka»? Vad är det egentligen man återskapar i 
dessa skeppsbyggen? Columbus, Brendans och 
argonauternas värld eller vår egen tids för
virring om vad som är fantasier och vad som är 
någorlunda faktiska flytetyg? Ingenstans får vi 
hjälp i texten, utom i avslutningen, där resulta
ten betecknas som »möjliga» rekonstruktioner, 
eller resorna som »möjliga». Det enda förso
nande man kan säga ur kulturhistorisk syn
punkt är att redovisningen i varje fall inte är et-
nocentrisk, utan täcker hela klotet. 

Till att börja med sluter man sig till att en 
viss omtalad färd verkligen ägt rum: Brendans 
resa, kineser till Nordamerika? Argonauter? 
Varför inte Noa? (den senare har dock av nå
gon anledning ej åberopats). Nästa steg är atl 
det faktiskt kan göras troligt (men det är inte 
gjort), att färden ägt rum i ett fartyg av en viss 
typ: Santa Maria, Mayflower, triremen i Pireus. 
Dessutom förutsätts att färden ägt rum i ett far
tyg som varit konstruerat och riggat/utstyrt på 
just detta sätt som »rekonstruktionen» förut
sätter. 

Förutom att tvingas tillämpa sådana all
männa cirkelresonemang i boken förleds man 
gärna att glömma en viktig omständighet De 
flesta arkeologiska vrakfynden är anonyma, 
medan dessa historiska eller pseudohistoriska 
situationer avser faktiska tidpunkter och kända 
personer, i verklighet - eller i dikt. 

Ointresset för fakta om en byggprocess och 
om dennas betydelse för de färdiga farkoster
nas användning och egenskaper avspeglas tyd
ligt i följande sats: »Die Montagefolge bei ge-
nähten Schiffen unterscheidet sich von jener 
bei genagelten dadurch, dass man zunächst 
die Aussenhatitplanken montiert werden und 
anschliessend das Spantgeriist eingebunden 
wird.« Detta är kvalificerat nonsens. Båda in
fästningssätten följer i de anförda avseendena 
samma ordning. 

Ett faktiskt Nachbau förutsätter ett mate
riellt fynd, inte bara en (samtida) avbildning el
ler en historisk (samtida) källa. Skeppet kan in
te bara konstrueras som ett skal som skall göra 
en prestation. Det måste betraktas som en tids
apparat som skall återskapas i görligaste mån, i 
alla avseenden. Givetvis måste beslut tas, där in
gen säkerhet kan garanteras men den typen av 
slutsatser skall vila på en stabil, redovisad, 
grund - en diskussion/dialog. Hela byggpro
cessen skall följas. I så fall kan vi komma kvali
tativt närmare en faktisk »Weit der Menschen 
von vorher». Givetvis är den tidsresan möjlig. 
Men inte med den typ av Bauten som Wiebeck 
& Lubeck okritiskt berättar om. 

Christer Westerdahl 
Malmö museer 

Box 406 
SE-201 24 Malmö 

christer. westerdahl@malmö. se-

Bengt Ingmar Kilström (red.), Upplands kyrkor. 

Konsthistorisk vägkdning. Del XVII. Uppsala 

•997-

Det är sällan en bok öppnar sig med en suck. 
Föreliggande, sista del i den långdi agna utgiv
ningen av häftena i serien Upplands kyrkor an
das uppgivenhet. Det är heller ingen bok i 
egentlig mening; endast det äldre klotbandet 
från 1947 förenar. Som tidigare har redaktö
ren följt vanan att sammanfoga häften med en-
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skild paginering till en trådbunden volym. 
Tyvärr följer på ett antal häften av sedvanlig typ 
fyra foldrar som inte hör hemma i editionen. 
Redaktören har alltså slagit ihop vad som fanns 
utgivet för att kunna avsluta verket, då man miss
tröstat att få alla kyrkor behandlade på samma 
sätt. Flera moderna kyrkor saknas också. 

Den betydligt ambitiösare, nya serien Upp
lands kyrkor som påbörjades 1992 med en i 
alla avseenden utomordentlig volym om Upp
sala kyrkor (Fornvännen 94) gör den äldre seri
ens slutpunkt extra trist. Varför har redaktören 
inte iakttagit vanliga utgivningsprinciper? På 
ryggen står »Uppsala 1990—97", nedtill på ti
telbladet »Ägerups. Eskilstuna 1997". Trycke
riet skall stå på baksidan. Utgivningsorten, som 
är Uppsala, framgår dock av övertiteln 
»Stiftsstyrelsen i Uppsala". Men vem är egent
ligen ansvarig: på sista bladet i varje häfte/fol
der står »Utgiven av Uppsala stifts kyrkobe-
skrivningsredaktion». Dessutom har flertalet 
häften inte tryckts av Ägerups Repro AB, utan 
Kurirtryck i Fiatrineholm (då tryckeri och årtal 
inte glömts bort). Varken det sista bandet i sig 
eller något av dess ingående häften har ISBN-
ninnmer. Intrycket av slarv ökar med rubriken 
på registret över samtliga kyrkor: »Första - sjut
tonde bandets innehåll". Det upptar f. ö. en
dast kyrkonamn. 

Man skall dock inte förledas att tro att hela 
utgivningen följt samma brist på vedertagen 
ordning. Det gör inte heller de här ingående 
häftena av, främst redaktören själv, samt Barbro 
Flodin, Inger-Britt Holmblad och Ann Marie 
Fiarlsson. Oavsett tidigare kritik på vissa punk
ter är det som helhet en ovanlig kulturgärning 
som här avslutas. Goda insatser av en rad för
fattare har hållit utgivningen på en viss nivå un
der åren. För konsthistoriskt intresserade kyr
kobesökare är alltid de små häften som lig
ger/legat framme på bokbordet till nytta och 
glädje. De meddelar på ett förståeligt språk så 
mycket som en kyrkoturist kan smälta. Utan 
dem hade han inte fått veta någonting om vad 
han sett, vare sig det gällt kyrkobyggnaden själv 
eller dess målningar och inventarier. Frånva
ron av ett kyrkohäfte, vilket tyvärr år det vanliga, 
minskar onekligen behållningen av ett besök. 

Uppland hör alltså till de få landskap/stift 

där planerna (i det närmaste) förts till slut, här 
efter femtiotvå (sie) år. Snabbare gick utgiv
ningen av Sörmländska kyrkor (1943—53). 
Likartade serier har avstannat. I en längre, ro
ande inledning skildrar Kilström, som knöts till 
redaktionen redan 1946, besvären med är
kestiftets häften. Normalt döljs annars om
sorgsfullt det elände och de konflikter som 
vanligen är förenade med akademisk utgivning 
på grund av författarens oerfarenhet och re
daktionens inkompetens. 

Kilström noterar att utgivningen av Söder
manlands kyrkor sköttes av länsmuseet i Ny
köping, medan Upplands kyrkor letts av stiftet. 
Ocksä anmälaren har under åren slagits av det 
växlande, ofta ringa intresse man möter på för
samlingsnivå för en dokumentation av sock
nens viktigaste byggnad. Prästerskapets konst
historiska kunskaper har heller aldrig varit allt
för stora: präster ser inte, de tror. Det är dock, 
mot förmodan, inte någon generationsfråga. 
Min far, Äke Malmström, var engagerad i Natur 
och Kulturs försök att utge ett jätteverk om lan
dets kyrkobyggnader på 1930-talet. Förlaget 
gav upp efter fyra stift huvudsakligen på grund 
av den okunnighet och likgiltighet som de kon
taktade församlingarnas präster visade. Att 
driva en serie med separata kyrkhäften, hu
vudsakligen bekostade av församlingarna, krä
ver en seghet och ett överseende som få män
niskor kan uppbringa. Författarna är ofta sys
selsatta på annat håll. Blir manuskript liggande 
i åratal minskar också möjligheten att till verk
samheten knyta ambitiösa författare - som all
tid får sämre betalt än tryckeriet. 

Oavsett den ibland skiftande kvaliteten på 
häftena hör utgivningen av Upplands kyrkor 
till det bestående inom svensk kyrkobyggnads
litteratur. Den äldre bandtypen döljer att häf
tena fått en allt modernare layout med bättre 
bilder, så småningom även färgbilder. Flera 
häften har dessutom förnyats och utkommit i 
upp till nio upplagor, ett talande bevis för kyrk-
häftenas existensberättigande 

För framtiden finns inget hopp om att nå
got liknande skall presteras, allraminst drivas 
under ett halvt sekel. Så speglar utgivningen 
förändringen i Sverige, från den traditionella, 
akademiska synen på kyrkobyggnaden och 
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dess värden till nittiotalets alltmera nyttobeto-
nade uppfattning av kyrkorummet som en 
plats för rullbart circumstantesaltare, kaffetorg 
och lekhörna. Inom Svenska kyrkan uppfattas 
det idag ofta som farligt att ha kyrkobyggnaden 
väl dokumenterad, så som tidigare varit fallet 
genom kyrkhäftena. För att inte tala om 
Sveriges Kyrkors volymer med minutiösa be
skrivningar av varje osynlig fläck. 

Krister Malmström 
Sulitelmavägen 12 

SE-167 35 Bromma 

Erik Andersen, Ole Crumlin-Pedersen, S0ren 
Vadstrup & Max Vinner, Roar Ege. Skuldelev JJ 
skibet som arkaeologisk eksperimenl. Roskilde, 
1997. 274 s. ISBN 87-85180-29-7. 

Detta är den samlade redovisningen av rekon
struktionen av Skuldelev III, det mest välbeva
rade av skeppsfynden från Pebberrenden, ut
grävda 1962. Resterna av detta lilla handels
skepp, med den rekonstruerade längden av 14 
m, var de bäst bevarade av alla, och blev ut
gångspunkten för det första försöket till re
konstruktion. Troligen motsvarade fyndet vad 
man i nordisk tradition skulle ha kallaten byrd
ing. I tidig medeltid hade det kanske varit av 
samma storlek som ett gotländskt kaupskip. 
»Roar Ege» har sedan följts av det större last
skeppet, knarren »Skuldelev I», som byggdes i 
sågad furu i Norge, som »Saga Sigiar»; det lilla 
långskeppet »Skuldelev V« (»Helge Ask«) 
byggt i Roskilde och fiskefartyget eller färjan 
»Skuldelev VT«, också i Roskilde. Somliga har 
byggts i flera exemplar på olika platser. Inte al
la har dock tillkommit på samma omsorgsfulla 
sätt som »Roar Ege«. Ett nytt projekt i Roskilde 
kommer att gälla Skuldelev I och då klyvs plan
korna och sågas inte som i det norska projek
t e t Klyvningen av furun kräver en annan tek
nik än den i ek. 

Det var genom »Roar Ege» man från grun
den inhämtade de lärdomar och den standard 
som sedan blivit vägledande för arkeologiska 
skeppsrekonstrnktioner. Under bygget arran
gerades nämligen det första internationella 

symposiet i ämnet (Ship Replica Seminar, 1984 
i Roskilde) vilket gav till resultat den fortfaran
de värdefulla publikationen Sailinginlo lhe Past, 
1986. Inte minst viktigt var att skeppsbygge
riets intrikata problem gjordes tillgängliga för 
en växande skara människor. Det var också här 
som en kader av människor med högst skiftande 
bakgrund utkristalliserade sig som konsulter för 
liknande projekt i grannländerna. Jan Bill, som 
i egenskap av snickare arbetade på »Roar Ege«, 
blev således 1986—8? ledare för bygget av 
»Arnljot" i Bräcke, Jämtland. Denna rekon
struktion av gravbåten Valsgärde 14, Uppland, 
erbjöd nya utmaningar eftersom träet var för
svunnet och endast dokumentationen av klink-
naglarna och färgningen efter träet gav form i 
tvärsnitt och plan. Ä andra sidan hade hela bå
ten legat i graven. Vid nästan samtliga andra ny
byggen av arkeologiska båtar i norra Europa har 
arbetslagets medlemmar konsulterats eller med
verkat, låt vara med skiftande gehör. Genom 
projekt Roar Ege hade alltså tre basala ambitio
ner framgångsrikt fullföljts: forskning, utbild
ning och förmedling till allmänheten. 

Inte minst viktiga är publikationerna ut
komna efter bygget av »Roar Ege«. Arkitekten 
Sören Vadstrup har vidareutvecklat sina idéer 
kring den »våta« nordiska kontra den »torra« 
(mest sydliga) träteknologin i förhistorisk tid 
och publicerat en översikt över gjorda skepps-
rekonstruktioner {I vikingemes k0lvand 1993). 
Erik Andersen är specialist på segel och segling 
med råsegel (skrivit bl. a. tillsammans med tvil
lingbrodern Bent: Råsejlet - dragens vinger, 
1989, med Jytte Milland och Eva Myhre: Uldsejl 
i 1000 år, 1989). Max Vinner har också arbetat 
med seglings- och roddförsök samt prövat att se 
det danska maritima kulturlandskapet från 
sjön (Med vikingen som lots ... 1997, alltså även 
på svenska). Båt-och modellbyggaren Thorkel 
Thomasen har verkat mest i det tysta och prak
tiska, men inte med mindre framgång. Civil
ingenjören i skeppsteknik (från Chalmers) och 
nu även professorn i marin arkeologi, Ole 
Crumlin-Pedersen, som alltid varit primus mo
tor sedan upptäckten och undersökningen av 
Skuldelevskeppen, har som bekant publicerat 
sig i otaliga vetenskapliga sammanhang, inte 
minst detta. Det är Crumlin-Pedersen som ge-
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nom åren tålmodigt, diplomatiskt och med 
obönhörlig konsekvens fullföljt hela projektet 
eller serien av projekt kring Skuldelev, från ut
grävning, dokumentation, konservering och 
museal presentation till publicering och rekon-
struktionsbyggen med provsegling eller -rodd. 
Därtill kan räknas en rad andra besläktade pro
jekt för järnålder och medeltid. 

Resultaten har erkänts av såväl forskarsam
hället som av en bred allmänhet. Ett av de få 
stora humanistiska projekt som nu fått stöd av 
Danmarks Grundforskningsfond i tio år (fram 
till 2003) är det marinarkeologiska forsk
ningscentret i Roskilde, lett av Crumlin-Peder
sen, som står under Nationalmuseets egid. 

Det senaste tunga vetenskapliga bidraget i 
kretsen är den nyssnämnde Jan Bills PhD-av-
handling vid Köpenhamns universitet (1998). 
Han har därmed i hög grad breddat sitt pers
pektiv från erfarenheterna med Roar Flge. Bill 
medverkar dock inte i den föreliggande boken. 

Samtliga av dessa förgrundsfigurer utom 
Vadstrup är ännu idag knutna till Roskilde-mil-
jön. Därmed kan man konstatera att de tre må
len med projekt Roar Ege har uppfyllts: forsk
ning genom ett arkeologiskt rekonstruk
tionsförsök, utbildning och förmedling till all
mänheten. 

Del har länge klagats över att ingen grund
läggande vetenskaplig redovisning skett av er
farenheterna av »Roar Ege«. Inte minst har 
britten Séan McGrail kritiserat »Roar Ege« och 
andra danska projekt för denna brist. När nu 
äntligen Roar Ege publiceras kan man beklaga 
att inte denna version även översatts till engels
ka. Men avsikten är att essensen av samtliga ex
periment skall ingå i det slutliga monografin 
om Skulddevfyndet, som Crumlin-Pedersen på
pekar i inledningen. De ursprungliga rapport
erna finns i Acta Archaeologica 1965 och 1967. 

Arkeologiska artefakter och kontexter låter 
sig utprövas på många sätt genom experimen
tell arkeologi. De flesta forskare formar var sitt 
projekt, ofta mycket tidsödande. Det kan där
för vara svårt att förstå att rekonstruktion och 
utprövning av ett skepp, som normalt bara ses 
som en artefakt, fordrar en hel serie av mycket 
omfattande analyser och delprojekt. Ett skepp 
måste fungera i sjön och får t.ex. inte läcka för 

mycket. Det formar en helhet av många samver
kande delar, strukturer och material. Därtill 
kommer det komplexa samspel som fordras av 
konstruktionslinjer, ballast, framdrivning och 
roder. Det är med andra ord en för den expe
rimentella arkeologin osedvanligt komplex 
tanke-, analys-, konstruktions- och provprocess 
som denna bok behandlar. 

Erik Andersen redogör här för det grundli
ga arbetet att rekonstruera båtens form, utifrån 
dokumentationen av det bevarade trävirket. 
Recensenten minns med tacksamhet några da
gar i Roskilde 1983, då Erik och jag förgäves 
försökte förstå teckningarna av tvärsnitten av 
årsringarna i varenda bord. Det visade sig näm
ligen, att det enda som syntes efter konserver
ingen var märgstrålarna. Men det framgick tyd
ligt att borden verkligen var »spejlkl0vne« (ra-
dialspräckta) ur stockarna. Eriks totalbild av de 
1:1-dokumenterade originaldelarna och hans 
följande bordläggningsdiagram förvandlades 
så småningom effektivt lill pappmodeller (i två 
omgångar, där kruxet var bordhalsarnas an
slutning till stävarna). Därefter kom trämodel
len, som tjänstgjorde som kontroll. 

Sören Vadstrup täcker därefter i tre tunga 
avsnitt material och verktyg, liksom bygget av 
skrovet. En försmak av dessa har författaren re
dan levererat i / vikingernes kölvand, men de är 
mera fullödigt redovisade här. Erik Andersen 
återvänder till rekonstruktionsunderlaget för 
framdrivning och styrning, liksom till rekon
struktionen av riggen, de segel som har använts 
samt pilotriggens vittnesbörd om slitspår. Det 
senare har lett fram till en trolig originalligg. 
Seglens maximala bredd ges av hålen för halsar 
och skot i relingsborden. På samma sätt som i 
Vadstrups fall har Andersens tidigare arbeten 
om segel, nämnda ovan, berett vägen. 

De avslutande kapitlen är författade av Max 
Vinner och gäller försöksseglatser med förut
sättningar, metod, praktiska försök och utvär
dering. Även här finns förstudier i t. ex. Natio
nalmuseets Arbejdsmark. Det kan nämnas att efter
som Skuldelev III är ett segelfartyg har inte 
roddförsöken med den i Roskilde gjorda re
konstruktionen av Skuldelev V (»Helge Ask») 
redovisats. Dessa är enligt min uppfattning väl 
så intressanta som seglingsförsöken. Men även 
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de kommer att finnas med i den slutliga mo
nografin om Skuldelevfyndet. 

Texten är genomgående lättläst, men krä
ver en intresserad läsare. Dispositionen är lo
gisk och väl genomtänkt. Således är antalet 
upprepningar förvånande litet för ett verk med 
så många avsnitt och författare, där ämnena 
nära berör varandra. Boken är mycket väl illu
strerad med foton, teckningar och diagram. 
S0ren Vadstrups och andras teckningar är ut
märkta. Det är bara synd att linjerna - och en 
del kalligrafisk text - delvis tenderar att för
svinna i trycket. 

Som helhet är detta en bok som verkligen 
borde läsas av samtliga intresserade, i all syn
nerhet de klentrogna som anser, att det inte 
spelar så stor roll hur den experimentella bå
ten ser ut och hur den är gjord, huvudsaken är 
att den går att använda där man vill använda 
den; recensenten har tvärtom ined förebild i 
arbetet i Roskilde hävdat att det vetenskapligt 
baserade experimentet skall fullföljas hela vä
gen, från materialval, arkeologisk rekonstruk
tion av arbetsprocessen till rodd och segling 
och att bygget är lika viktigt som den framtida 
användningen (Fornvännen 1994, s. gif) . Som 
jag ser det ger denna redovisning av experi
mentet Roar Ege avgörande argument för min 
uppfattning. Som sådant anser jag projektet va
ra ett föredöme för framtida projekt, där led
stjärnan är sökandet efter verklig ny kunskap. 

Christer Westerdahl 

Försvunna städer, yo stora arkeologiska upptäckter 
(red. Paul G. Bahn; medverkan Caroline Bird 
med flera). Lund 1998, 199 s. ISBN 91-88930-
26-2. Pris 420:-

50 försvunna städer - det är en aktningsvärd 
mängd att presentera inom pärmarna på en 
bok med 2 16 sidor. Envar inser ju dock att an
talet tillgängliga kandidater, som väl uppfyller 
kraven för att få flockas under rubriken, är 
oändligt mycket större än så. Enbart Sverige 
kan ge åtskilliga bidrag och detta utan att be
höva tillgripa den troligen aldrig - officiellt -
förverkligade Folklandslingstad eller Selma 

Lagerlöfs Vineta. Ä andra sidan, med ett ge
nomsnitt av 4 sidor/stad kan ju ganska mycket 
sägas på sidor som närmar sig kvartoformat 
och med dubbla textspalter. Nu har dock Bahn 
et al. inte haft ambitionen att fylla tillgängligt 
utrymme med text. De har på denna punkt be
gränsat sig till att ge nödvändiga basfakta om 
varje stad av typ: geografisk belägenhet, histo
risk bakgrund, allmän utformning, tillkomst, 
utveckling och undergång i den mån sådana 
informationer finns att tillgå. Stilen är lättläst 
och pedagogisk. Textinnehållet är väldispone-
rat, dock inte bokens huvudsak. Tyngdpunkten 
och verkets berättigande utgörs av bildmateria
let. Boken innehåller 221 bilder, varav ett stort 
antal i helsidesformat och inte så få är utlagda 
över hela uppslag. Försvunna städer är alltså i 
första band avsedd att bläddra i; den kan med 
fördel ligga till bands för besökande gäster me
dan barnen läggs eller sista handen på sufflén 
appliceras. Bokens layout är väl inte sensatio
nell men gedigen. Den innehåller också 4 kar
tor: 1 världskarta och 3 mera detaljerade - över 
Medelhavet, Mellersta Östern och Mellan
amerika. 

5o försvunna städer är alltså ett urval ur en 
stor mängd möjligheter. Underrubrikens »sto
ra arkeologiska upptäckter» skulle kunna indi
kera principen för urvalet. Då skulle verket 
innehålla superligan i arkeologiskt upptäckta 
städer. Onekligen finns också en hel rad av om
rådets världskändisar med: Pompeji/Hercula-
netim, Tröja, Babylon, Ur, Amarna, Great Zim
babwe, Teotihuacan, Tikal, Copån ocb Machu 
Pichti t. ex. Om det kvalitativa värdet i de ut
valda exemplen mest ligger inom det tinistin-
dustriella fältet eller det arkeologiska kan gi
vetvis diskuteras. Envar kan naturligtvis efter 
egen inklination aktualisera mera värdiga kan
didater. Oavsett måste något urval träffas och 
det här träffade är väl så gott som något. Det är 
dock nöjsamt att något litet fundera över re
daktionens problem. Två faktorer har uppen
barligen påverkat. Den ena är representativite
ten. Det har funnits en önskan att alla världs
delarna sk.1 finnas representerade. Det torde 
vara bakgrunden till att Port Essington i norra 
Australien finns med, en säkerligen intressant 
plats men kanske inte en Stor Arkeologisk 
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Upptäckt (P.E. var en brittisk kolonial bosätt
ning som anlades 1838 och övergavs 1849). En 
viss pliktkänsla kan anas i att också Biskupin och 
Novgorod inkluderats i urvalet; här finns förvis
so en saklig om också inte överentusiastisk pre
sentation, men det bildmaterial som stått till för
fogande hävdar sig dåligt i jämförelse med mot
svarande från de flesta andra platser i Försvunna 
städer. I detta aktualiseras den andra faktorn som 
påverkat verket: tillgången på goda bilder. Det 
som framför allt skapar en hierarki i boken mo
tiveras knappast av texternas innehåll. Skillna
den mellan en stad som uMgungundlovu (inte 
liilll 2 sidor) och Pompeji/Herculaneum (8 si
dor) är nog mera motiverad av tillgången på 
vackra bilder än en värdering av respektive plat
sers betydelse i nutid och dåtid. Staden Ugarit, 
som fanns från 5000-talet före Kristus (yngre 
stenåldern) lill mitten av 1300-talet f. Kr., fram
ställs med en grå svartvit motljusbild i formatet 
11x16 cm samt med två små men vackra färg
bilder av smycken och en gjutform. Mot detta 
kan ställas Macbu Pichus (6 sidor) vyer över det 
dramatiska andinska landskapet med inkasta
dens ruinkoniplex. Redaktörer har sina pro
blem och glädjestunder och någon gång tager 
nian vad man haver. 

Boken har inte sett som sin uppgift att för
klara. Stadens roll i människans historia ges in
te nägon direkt behandling, men med stor tyd
lighet framgår att städer kan ha sett ut på alle
handa vis, varit av varierande storlek och bety
delse samt kan vara intressanta att titta på även 
i sina - nästan - mest ruinerade skick. Informa
tions- och läsvärdet av Försvunna städer skulle 
otvivelaktigt ha ökat om framställningen kom
pletterats med översikter av stadsutvecklingen 
generellt inom de berörda kulturområdena. 
Karaktären av bilderbok kunde då dock ha för
svagats, vilket ur redaktionens och förlagets 
perspektiv nog setts som något negativt. 

Ar Försvunna städer värd sitt pris? Den frå
gan kan endast besvaras av den som betalar. 
Rccensionsexemplaret är inte otrevlig att äga. 
Möjligen blir det så småningom bortskänkt till 
någon aktningsvärd person, som bedöms har 
mera glädje av det än jag. 

Lan Redin 
Statens historiska museum 

Jens Ulriksen. Anl0hspladser. Besejling og bebyggel
se i Danmark mellem 200 og 1100 e.Kr. En studie af 
séfartens pladser på baggrund af unders0getser i 
Roskilde Fjord. Vikingeskibshallen i Roskilde 
1998. 282 s. ISBN 87-85180-35-1. 

Ulriksen har skrivit en välmatad bok om land
ningsplatser (hamnar), deras funktioner och 
ekonomi m.m. i Roskildefjorden under tiden 
200—1 looe . Kr. Han är inspirerad av kulturgeo
grafen Dan Carlssons utgrävningar av järnål
dershamnar på Gotland. Inledningsvis noterar 
Ulriksen att kopplingen mellan sjöfart och s. k. 
landningsplatser har varit ett relativt obeaktat 
område i dansk arkeologi medan det i Sverige 
länge har funnits en tradition att undersöka 
järnålderns hamnar. Först under 1980-talet 
började detta forskningsområde bli intressant i 
Danmark. 

Ulriksen vill se närmare på landningsplat
sernas inbördes organisation och om de var till 
för att tillfredsställa särskilda krav från samhäl
lets ledande klass eller om de breda folklagren 
kunde få något utbyte av sjöfarten. Vilken be
tydelse hade handel och varuutbyte som eko
nomisk och politisk faktor? 1 vilken grad berod
de landningsplatserna av varuomsättningen? 
Detta är bakgrunden till hans undersökning. 

Landningsplatserna blir synliga på allvar i 
det arkeologiska materialet först från 500— 
600- talen e. Kr. men har rötter från början av 
yngre romartid. Det finns specialiserade land
ningsplatser, dvs. platser utan anknytning till 
jordbruksekonomin, och landningsplatser vid 
byar eller gårdar som lever på jordbruk. 

Keramik är den vanligast förekommande 
föremålstypen på de specialiserade land
ningsplatserna. Många platser har påträffats 
genom undersökningar med metalldetektor. 
Del kan innebära överrepresentation av platser 
med metallföremål. Platserna har lokaliserats 
ined hjälp av olika indikatorer. Härefter har 
möjliga lokaler undersökts arkeologiskt och 
liniktionsbestäints med hänsyn till sill omland. 

De 16 undersökta områdena befinner sig 
huvudsakligen i fjordens södra del. På de flesta 
platserna påträffades arkeologiska fynd. Utgräv
ningskapitlet är intressant och rikt illustrerat 
med teckningar av profiler, schakt, kartor samt 
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foto/data-ritade bilder av föremålen. Ulriksen 
har lagt ned stor möda på att redovisa vad han 
funnit. De datorritade bilderna är dock i vissa 
fall alltför ljusgrå för att tydligt framhäva före
målen, även om stora föremål avbildas klarare 
än små. Särskilt keramikens porer framträder 
på bilderna men dekoren blir inte alltid så väl 
framhävd. Kanske passar datorritade bilder per
soner med bättre synskärpa än anmälaren har? 

Ulriksen daterar ca 140 olika platser kring 
Roskildefjorden till perioden mellan romersk 
kejsartid och tidig medeltid. En typisk land
ningsplats täcker en liten del av ett strandom
råde (mellan 1 och 5 hektar). Det är inte ovan
ligt att påträffa en vattenkälla eller bäck nära 
landningsplatsen. I många fall finns en ro
mansk kyrka i närheten av en landningsplats. 
Spår av grophus påträffades ofta vid undersök
ningarna samt i några fall även av långhus. De 
övriga fynden var i allmänhet inte särskilt 
många. Vanligen rörde det sig om ganska ty
piskt boplatsmaterial. Spår påträffades av olika 
hantverksaktiviteter. Externa kontakter i form 
av främmande föremål kunde knappast spåras 
och andra tecken på handel och varuutbyte var 
sällsynta. 

Två perioder framträder: en äldre som om
fattar tiden 200 -520 /30 e. Kr. och en yngre 
från 520/30—1100 e. Kr. Metallföremål på 
landningsplatserna är särskilt frekventa i den 
senare perioden. Sannolikt hade storman och 
kungar då ett stort intresse i att kontrollera sjö
farten. Ofta påträffas kvinnliga föremål på 
landningsplatserna, något som Ulriksen me
nar kan vara uttryck för att kvinnor hade en vä
sentlig roll i sjöfartsrelaterad verksamhet. 

Särskilt intressant och matnyttig i redovis
ningen är en tabell på s. 182. Här redovisas för 
samtliga platser deras yta, belägenhet vid kust. 
å eller liknande, befintlighet av källa, existens 
av långhus, grophus eller andra hustyper, even
tuell parcellering, vall eller vallgrav; hantverk 
såsom pärlproduktion, bronsgjutning, gnid/ 
silversmide, järnbearbetning, bärnstenssliperi, 
kamtillverkning, skeppsreparationer, vävning 
eller fiske; samt fynd av vapen, brytsilver, mynt, 
importfynd, boplatskeramik, stämpelkeramik, 
Östersjö- och västeuropeisk keramik. Vidare 
anges var fibulor påträffats, var kyrkor finns 

och slutligen markeras vilken tidsperiod som 
landningsplatsen var aktiv liksom existensen av 
gravar i närheten. 

Platstypologin upptar bygdehamnar, varv, 
platser för kustbevakning, omlastning och rast, 
färjeplatser, handels- och hantverksplatser och 
militära anläggningar. Mängden avfall från 
hantverk av olika slag är så stor att det går all 
konstatera en produktion långt över det egna 
konsumtionsbehovet. 

Från anmälarens synpunkt är kapitel 8, 0111 
handel och varuutbyte, värdefull läsning. Ul
riksen utgår från begreppen reciprodtet, re-
distribution och administrativ handel. I vart 
fall de två första begreppen kan sannolikt stäm
ma överens med det arkeologiska materialet 
under romersk järnålder i Danmark. Sprid
ningen av importerade föremål i romersk järn
ålder har skett i flera s.k. sfärer: prestigesfären 
som dominerar och syftade till att konsolidera 
och bygga ut allianser m.m., men även i kon-
snnitionssfären. Den senare är dock svårare att 
arkeologiskt belägga och rör hennnaproduce-
rade föremål utan prestigevärde. 

Beträffande tiden fram till 1100-talet får 
handel och varuutbyte ses som del av en lång
samt mognande politisk utveckling där köp 
och försäljning av varor blev en dominerande 
transaktionsform. Landningsplatser etablera
des och stadsbebyggelse av tidigmedeltida ka
raktär utvecklades. I konsumtionssfären är in
troduktionen av bruksföremål för dagligt bruk 
bland importvarorna ett nytt element från 
800—900-talen, t. ex. glaspärlor, bronssmycken 
och kammar. 

Ulriksen finner naturligtvis att ursprungs-
bestämning av föremål är ett grundläggande 
k rav - inte någon lätt uppgift eftersom det kan 
vara fråga om bl.a. lokala efterbildningar. Kin 
Iransaktionsprocessen identifieras utifrån de 
arkeologiska fynden? Vikter och liknande skul
le kunna tyda på handelsmän men även det är 
osäkert eftersom fynd av t.ex. vikter i en grav 
enligt Ulriksen lika väl kan antyda att den grav-
lagde kan ha varit en »domare» vars funktion 
varit att utkräva böter och använt vågutrust-
ning för att väga ädelmetall i detta syfte. 

Vad gäller hur främmande föremål kan 
knytas till varuutbyte/handel ansluter sig Ul-
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riksen till anmälarens i olika skrifter framförda 
teser. Anmälaren menar att det kan röra sig om 
handel t.ex. när det finns klart identifierade 
bevis på en stor artefaktmängd av viss typ med 
främmande ursprung inom ett område i vilket 
de inre kontakterna/transporterna kan ha 
skett utan påtagliga geografiska hinder och vik
ter, vågar och mynt påträffas, eventuellt i an
slutning till artefakter med främmande ur
sprung. Vidare kan det vara handel när råma
terial eller halvfabrikat från avlägsna områden 
återfinns lagrade i områden utan sådana re
surser och lyxvaror (bronser, glas, vapen) med 
främmande ursprung återfinns spridda i och 
omkring boplatser/bebyggda områden. En an
nan indikation är när det är ett stort avstånd 
mellan ursprungsområde och fyndplats för be
hovsvaror av särskild betydelse (även lyxvaror). 
Så gäller även när föremål av sällsynt slag men 
utan särskild funktion (t. ex. bitar av guld/sil
ver /koppar eller annat material) påträffas 
långt från tänkbart ursprungsområde (kan tol
kas som betalningsmedel) eller när man på
träffar främmande keramik av sådan art att den 
kan antas ha tjänstgjort som förpackning. 

En handelsplats är - som Ulriksen uppfattar 
det - en specialiserad lokal ined gynnsamt tra
fikläge där klar dominans råder av små byggna
der och små parceller. Vidare finns en markant 
hantverksaktivitet med flera olika typer av hant
verk och inslag av speciella hantverk. Det är för 
det mesta hantverksplatser som kan lokaliseras 
utifrån det arkeologiska materialet medan han
deln inte blir gripbar på samma såll! 

Ulriksen framhåller avslutningsvis att nya 
infallsvinklar krävs när det gäller att studera 
problemkomplexet landningsplatser. Nu står 
vi, menar Ulriksen, på en nivå som är parallell 
med bebyggelsearkeologins för ca 25 år sedan. 
Ett problem är bristen på medel för fortsatt 
forskning. 

Avhandlingen är mycket intressant och in
nehållsrik från ekonomisk-arkeologisk syn
p u n k t Anmälaren har i Fornvännen 1998, s. 
167—179, pekat på olika hnshållsekonomiska 
angreppssätt när det gäller fynd i gravar och på 
boplatser. Utan tvekan borde material från 
några av de undersökta landningsplatserna 
kunna nyttjas för en hushållsekonomisk analys 

- i vart fall när det gäller de få platser som un
dersökts relativt grundligt. Det kan vara en ny 
infallsvinkel, som ju Ulriksen efterlyser. 
Frekvens-uppskattningar av olika typer av ut
grävda föremål bör kunna ske. Därmed kan 
den relativa fördelningen indian föremål med 
olika hushållsfunktioner belysas. En jämförelse 
mellan de noggrant utgrävda platserna kan då 
tydligare utvisa vilka aktiviteter som är mer el
ler mindre framträdande, alltså vilken eller vil
ka hushållsekonomiska aktiviteter som är mest 
betydande. Kanske kan det också ge en tydliga
re bild av vad för typ av landningsplats det rör 
sig om? Det är säkert en mängd viktig informa
tion som ligger kvar på de platser där endast 
prov-undersökningar företagits. Framtida mer 
fördjupade undersökningar är önskvärda för 
att belysa olika ekonomiska och sociala aspek
ter i samband med landningsplatserna, deras 
typologi och politiska funktion. 

Några skönhetsfel har insmugit sig i av
handlingen. Exempelvis hänvisas i texten på s. 
117 till tabell 6, skall vara tabell 5 samt på s. 119 
och s. 1 20 till tabell 7, skall vara tabell 6. Tyvärr 
saknas ett register vilket alllid är värdefullt när 
det är en innehållsrik text. Denna kritik över
skuggas dock vida av den gedigna analys som 
Ulriksen presterar. En omfattande notapparat 
och fyllig litteraturförteckning samt välskriven 
engelsk sammanfattning - värdefull inte minst 
för utlandskonsumtion - förstärker intrycket 
av en kunskapsmässigt genomarbetad publika
tion. Anmälaren rekommenderar varmt boken 
till läsning! 

Nils Ringsledl 
Författarvägen 5 

SE-167 71 Bromma 

Helen Parkins & Christopher Smith (eds.). 
Trade, lraders and lhe Ancient City. Routledge. 
London & New York 1998. 268 s. ISBN 0-415-
16517-8. 

»För varje förståelse av den antika världen spe
lar köpmannen en roll.» Så inleds förordet lill 
boken med artiklar om handel, köpmän och 
den antika staden. 
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Helen Parkins fastslår i »Time for change? 
Shaping the future of the ancient economy» att 
artiklarna behandlar två av de för närvarande 
mest populära men också mest provokativa 
ämnena i antik historia - nämligen den antika 
ekonomin och den antika staden. Syftet har va
rit att ge nya perspektiv på sambanden mellan 
handel, köpmän och staden under antiken och 
hur dessa element inverkade på varandra. 
Artiklarna rör en lång tidrymd - 2000 år. Vad 
handlar de då om? 

Amelie Kuhrt visar i »The Old Assyrian mer
chants" att kunskap om assyrisk handel finns 
förborgad i nya fynd av kilskriftstavlor. Hon be
skriver en assyrisk handelskoloni i nordvästra 
Irak, Kanesh, ca. 2000 f. Kr., grundad av Ashur, 
en liten stad många mil söderut. 

Handelsmännen i Kanesh företrädde As-
burs ledande köpmannafamiljer. För familje
företaget sålde de varor och skickade förtjäns
ten hem till Ashur. Varje åsna i en karavan bar 
en last med standardiserad vikt. För tenn var 
det 130 minas (ca. 65 kg). Ashur hade en le
dande roll vid denna tid när det gällde förvärv 
och fördelning av tenn från öst (troligen Cent
ralasien) . Enligt Kuhrt är det assyriska materia
let otroligt rikt på information och förtjänar att 
bli bättre känt bland de grekisk-romerska histo
riker som ständigt debatterar den antika eko
nomin. 

Christopher Smith fäster i »Traders and ar
tisans in archaic central Italy» uppmärksamhe
ten på hantverkarnas roll som var funktionellt 
skild från köpmännens. Helt riktigt skriver han 
att hantverkare inte behöver flytta enbart där
för att deras varor flyttas. Det är ju nästan omöj
ligt att skilja arkeologiskt mellan varuöver-
föring och förflyttning av hantverkare. 

Gocha Tselskhladze använder arkeologiska 
och andra data för att utmana tidigare tolk
ningar av grekisk kolonisation i Svarta Havs
området. De grekiska städernas kolonisa-
tionsbehov har tidigare förklarats av grekernas 
behov av vitala varor. För att betala för dessa sat
tes grekiska hantverkare i arbete. I »Trade on 
the Black Sea in the archaic and classical peri
ods: some observations» visar författaren att 
befintliga bevis kan användas för att nå helt an
norlunda slutsatser. Fin keramik påträffad på 

olika platser kanske snarare är en form av gå
voutbyte. Keramikimporten till Svarta Havs
området var för liten för att betala för spann
mål som fördes därifrån. Athen kanske i stället 
exporterade råmaterial till Svarta havsområdet 
i utbyte mot spannmål! Författaren visar att 
många frågor återstår att lösa. 

Mark Lawalls artikel »Ceramics and positi
vism revisited: Greek transport amphoras and 
history» är en fallstudie om amforor från Chios 
påträffade i Athen och på flera andra platser, 
dit kärlen exporterades under 500-400-talen 
f. Kr. Lawall påvisar genom studiet av former 
och märken två olika perioder av betydande in
re ekonomisk och politisk förändring på Chios. 
Lawall kommenterar att hans studie riskerar 
kritik för positivism, alltså för mycket förlitan
de på kvantitativa data och beroende av obevi
sade samband mellan politiska förändringar 
och arkeologiska fynd. 

Michael Whitby's »The grain trade of 
Athens in the fourth century BC« behandlar i 
vilken grad Athen var beroende av importerad 
spannmål. Detta bygger på en serie komplice
rade antaganden rörande Atticas tänkbara pro
duktivitet, befolkningens storlek och vilka kon-
stnntionsnivåer av spannmål som var tänkbara. 
Whitby anser att under ett normalår räckte 
spannmålsproduktionen i Attica och underlig
gande territorier till att föda ca halva befolk
ningen - resten måste importeras. Atenarna 
var mycket priskänsliga. Det var nödvändigt 
ined ett överutbud för att hålla marknaden 
lugn. Spannmålsmarknaden övervakades av of
ficiella tjänstemän som hade tillsyn över att 
omalet spannmål såldes på marknaden till ett 
skäligt pris och att brödförsäljare sålde bröd 
med föreskriven vikt och i enlighet med det 
pris som betalats för vetet! Överskreds gällande 
lagar var straffet döden. Anmälaren konstate
rar att det redan under förkristen tid fanns ett 
konsumentskydd och elt hushållsekonomiskl 
medvetande bos de atenska konsumenterna! 

Ray Laurence kritiserar i »Land transport 
in Roman Italy: costs, practice and the econo
my» vad tidigare forskare kommit fram till, 
nämligen att kostnaderna för landtransport 
var prohibitivt höga. Istället visar han med al
ternativa beräkningar att i verkligheten lancl-
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och sjötransport var komplementära snarare 
än konkurrerande system. 

Jeremy Paterson framhåller i »Trade and 
traders in the Roman world: scale, structure, 
and organisation» att drivkraften för handeln 
var de stora möjligheter som kejsardömet med
förde. Utvecklingen av romersk handelsrätt 
ger bevis för handel i stor skala och med en so
fistikerad organisation. Romersk rätt gav sig 
alltmer i kast med en monetär ekonomis verk
lighet. Köprättsliga regler utvecklades. Sälja
ren blev ansvarig för de påståenden han gjorde 
för det föremål som skulle säljas (ett modernt 
marknadsrättsligt synsätt med andra ord) och 
måste också skydda köparen gentemot felakti
ga antaganden om varan som denne kunde 
tänkas ha. Marknadens roll var mycket större 
än vad andra forskare hittills har antagit. 

Richard Alston visar i »Trade and the city in 
Roman Egypt» att handeln inte hindrades av 
transportkostnader. Vissa urbana centra ingick 
i ett »internationellt» handelsnätverk medan 
de flesta hade varuutbyte med lokala byar - allt
så ett regionalt nätverk. Många bevis finns för 
att köpmän och hantverkare utgjorde en pro
portionellt större andel av befolkningen i 
städer än i byar. Myndigheterna kontrollerade 
marknaderna, ofta genom förordningar. 

Mark Humphries drar i »Trading gods in 
northern Italy« slutsatsen att bl.a. kristendo
men spreds genom handel. Det fanns ett sam
band mellan handelsnätverk i sig och den tidi
ga missionen. 

John K. Davies kommenterar i »Ancient 
economics: niodels and muddles« att de olika 
bidragen berör några av de mest svårbehand-
lade frågorna vad gäller antik ekonomi. Davies 
går in på diskussionen mellan »substantivister<< 
och »formalister«, dvs. mellan de som ser varu
utbytet utifrån olika sociala aspekter och de 
som har en mer modern marknadsinriktad syn 
på forntida handel. Antik ekonomi var ett »bå
de - o c h « snarare än ett »antingen - d l e r « . Det 
fanns med andra ord både sociala och mark-
nadsinriktade drag. Det är en uppfattning jag 
tycker de olika bidragen i boken förmedlar 
med tanke på den blandning av olika system 
som förekom under den behandlade tidsperio
den. De enskilda hushållens roll i ekonomin 

var stor. Ekonomin var i mycket stor utsträck
ning inriktad på att skaffa sig mat lör dagen. 

Det är inte möjligt att arkeologiskt överty
gande visa på vad sätt artefakter med olika, 
eventuellt långväga ursprung - eller med de
sign som ger intryck av s å d a n t - h a r förts till oli
ka platser. Det finns en mängd orsaker som var 
och en kan vara tänkbara och som arkeologisk 
metod sannolikt inte kan avslöja även om det 
alltid är möjligt att ha hypoteser. Jag har i tidi
gare artiklar och bokanmälningar i Fornvän
nen framhållit att artefaktspridning kan ha 
många förklaringar som inte har med varuut
byte och handel att göra, exempelvis gåvor, tri
buter, skatter, rov, mutor, idéspridning samt ut
slag av redistributiva och andra sociala system. 
Samtidigt är jag övertygad om att det också 
fanns inslag av ett ekonomiskt synsätt som i vis
sa fall hade en marknadsekonomisk karaktär -
i vart fäll i de mest utvecklade ekonomierna. 
Embryon fanns i del antika Grekland till ban
ker och försäkringssystem. Mynt cirkulerade 
och användes i varuutbytet. En mycket utveck
lad teknik och arkitektur krävde standardisera
de mått och vikt och tekniska föreskrifter. En 
hög grad av civilisation och en i vissa städer 
mycket stor befolkning - i Rom ca en miljon 
under kejsartiden - innebar stor efterfrågan på 
olika nyltigbeter och lyxvaror för att täcka oli
ka bcfolkningskategoriers behov. Detta skulle 
inte ha varit möjligt utan olika former av han
del och marknader. 

Det fanns en stor spännvidd i antikens han
del. 1 det arkeologiska materialet och i de tex
ter som finns bevarade från antiken finns vär
defull information. Helt säkert finns mycket att 
göra för dem som behärskar konsten att läsa 
kilskrift - eller hieroglyfer - och samtidigt är in
tresserade av att finna ut mer om forntida han-
delsnätverk och liknande system. 

Boken är mycket läsvärd. Artiklarna är kon
kreta och åtföljs dessutom av fylliga litteratur
förteckningar.Jag rekommenderar den till alla 
som är intresserade av frågor om varuutbyte 
och handel. 

M ö Ringstedt 
Författarvägen 5 
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Mats G. Larsson, Svitjod. Resor lill Sveriges ur
sprung. Illustrationer av Hans Ekerow. Atlantis. 
Stockholm 1998. ISBN 91-7486-421-1. Pris ca 
185:-. 

När Mats G. Larsson reser gör han det ensam 
och i jag-form, men ändå i tidigare fornforska-
res sällskap och efterföljd. Så tonar t.ex. 
Richard Dybeck (1811—1877) fram som före
bild ur en aningslös skövlande tid av begyn
nande industrialism och svårartade bönder (s. 
185). Visserligen har Dybeck en kraftfull, gam
mal och kunglig lagstiftning till hands, men 
den står sig slätt, då ofta ej ens myndighetsper
soner tycker sig behöva följa lagen. I en liten 
anekdot träder därför Dybecks personlighet in 
och tar det ansvar som friskhet, hängivenhet 
och rättrådighet gör till ett utåtriktat kall. 
Dybeck lyckas och det uppskattar Larsson. För
fattarens respekt för tidens och kulturens djup 
och för de enskilda som gått före oss, vare sig 
de är fornforskare, »kyrkomän», hövdingar, stor
män, kvinnor eller folkstammar, är med andra 
ord inte att ta miste på. Jag tror dessutom att 
hans uppfattning av forskaren som hjälte av 
Dybeck-typ belyser den identifikation med det 
förflutna som Larsson känner. 

Ordet »forska» har djupa språkliga rötter, 
och söker man det spirande indoeuropeiska 
verbet så kommer man till en punkt då denna 
uråldriga växt förgrenar sig i ord som dels be
tyder »be om« dels »kräva«. När man nu som 
Larsson tillhör den typ av forskare vilka vågar 
identifiera sig med historien och dess skapare-
av dagens forskningsobjekt, blir det naturligt 
alt uppsöka objekten och ställa sig frågor. Då 
sker det att fornlämningarna ger svar, tyst för
visso, men ändå. Larsson frågar sig »hur«, beröm 
ett svar, och tycker sig få veta. Men läsaren, den 
utomstående, hör av och till en fråga som blivit 
ställd för att det krävs ett svar trots att inget linns 
att få. Just häri ligger författarens och natur
ligtvis också många andra forskares problem: 
när skall man skåda in i sitt material och identi
fiera sig själv i det och när skall man skåda igen
om det och ställa sig kritisk både till sig själv och 
till materialet? 

I detta predikament ligger bokens problem, 
och eftersom min inledning var ett försök att 

genomskåda författaren och hans hållning är 
det genomskådande jag saknar. Det hindrar 
naturligtvis inte att inånga kommer att finna 
boken inspirerande och rolig och det kan nog 
tänkas att färgen i min kritik blir en lackmus 
som visar dess kvalitet. Nu frågar sig kanske en 
och annan läsare om Larssons inkännande dis-
kursiva arkeologi och narration av det förflutna 
egentligen är en ny variant av postmodernism 
bland mälardalska fornlämningar? Det tror jag 
inte! Exemplet Dybeck markerar snarare en 
äkta nylraditionell och lätt nationalromantisk 
attityd till det förflutna. Man måste emellertid 
säga att Svitjodbilden inte är den som skulle 
kunna rymmas i Dybecks ursprungliga text till 
den av honom själv upphittade folkmelodin, 
»Du gamla du friska ...«, utan helt säkert den 
något mer politiserade och senare varianten 
»Du gamla du fria ...«. Mycket i boken rör makt, 
makt över vanligt folk, makt i samhällets hier
arki, och det är med stort ogillande Larsson be
traktar det embleinatiska inslaget av våld i järn
ålderns och den tidiga medeltidens samhälle. 

Den arkeologiska exkursionen är bokens 
metod. Med författaren far vi i våg till fornläm
ningar, tittar på dem, på deras miljö och natu
ren däromkring. Då fattar vi något vi kanske in
te fattat förr. Det är Larsson som är läraren och 
han vet mer än man i första ögonblicket ser. 
Han visar oss att man kan upptäcka mycket, atl 
mycket ligger framför vår fot trots att allt inte 
är så lätt att se. Metoden är inte så vanlig i ex-
kursionssammanhang i Sverige, men den som 
varit på båtexkursion med norska kollegor 
längs den norska atlantkusten känner igen sig. 
Man tar ined sig sitt minne av ortnamn och ti
diga berättelser 0111 landet på exkursionen och 
kopplar i hop texi, fornminnen och landskap 
till en kulturhistoria. Metoden är slagkraftig, 
Larsson reser runt till ett antal platser och tän
ker sig in i dem. Han leder oss kronologiskt 
fram genom de första 12—1300 åren av var ti
deräkning och det visar sig att även om mycket 
är svårtolkat, så berättar dock monument, land
skap, namn och texter samma historia. Det går 
en röd tråd av sammanhängande, sig Långsamt 
omvandlade expansiv sveakänsla, från Tacitus 
lill Alsnö stadga, från svearnas folk till dess me
deltida kristna kung och frälse. Det är som om 
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historien var en ekvation med endast några få 
obekanta som Larsson visar oss på. Han har 
lagt upp en tur för att vi skall förstå. Visst upp
täcker han också själv nya sammanhang när 
han besöker platserna, men det mesta visste 
han i förväg. 

Att använda exkursionsgreppet för att hålla 
ihop text och landskap i en bok är bra och ef
fektivt, men det finns en hake som man kanske 
skall ha varit på några lärarledda exkursioner 
för att uppmärksamma. I motsats till den vanliga 
arkeologiska exkursionen saknar boken samta
let och ifrågasättandet inom den grupp som lå
ter sig forslas runt och undervisas. Det är en 
brist eftersom exkursionen bygger på att man 
både skall få höra att källorna passar i hop — se 
och häpna över sambandet - men också få möj
lighet att tvivla och ifrågasätta läraren, på plats 
men naturligtvis också i bussen. 

På exkursion med Larsson kan man intet 
säga och redan av detta skäl kan arkeologer ha 
svårt att uppleva boken som invändningsfri. 
Därtill skall läggas att författaren, sin lediga stil 
till trots, är mån om att hävda sina teser. 
Samtidigt som detta i sig är bra bör man alltså 
inte tro att en lycklig skock kollegor skall gra
tulera författaren till att ha fattat allt, och man 
kan säga att med den uppläggning boken har 
fått blir sakkritik av underordnat intresse. 
Larsson har dessutom mycket mer att sätta på 
fötterna till stöd för sina åsikter än vad som kan 
framgå i en populär bok. I stället måste kritiken 
bli ett par glimtar som kanske avslöjar något 
om författarens attityd. 

Larsson citerar den på 300 års håll något 
vidlyftiga Simeon av Durham (s. 93), för att an
sluta sig till åsikten att vikingatiden började 
med det plötsliga danska anfallet på klostret 
Lindisfarne på Holy-island 793 e. Kr. Han ser 
detta anfall som öppnandet av en slussport varur 
det sedan väller vikingaflotta på vikingaflotta. 
Det är den traditionella åsikten om vikingati
dens plötsliga början med mordbrand, våldtäkt 
och plundring. Larsson säger visserligen att an
fallet på Lindisfarne »brukar« ses som inled
ningen på vikingatiden, men i formuleringen 
»brukar» ligger inget ifrågasättande av det bruk
liga. Ändå har under de senaste 15 åren bilden 
av kontakterna över Nordsjön under 700-talet 

ändrat sig mycket, inte minst genom grävning
arna i Ribe och insikten om dess grundläggan
de ca 700 e.Kr. (jfr. Ribe Excavations 4). Senare, 
under turen till Birka, knyter Larsson nästan an 
till denna diskussion om vikingatidens och där
för också Birkas början genom att nämna att 
Birka anlades ca 750 e.Kr. (s. 104). 

John Hines har (i Universitetets Oldsak
samlings Ärbok 1991—92) framhållit de långa 
perspektiven i kontakterna mellan det anglo
saxiska England och Norden ända fram till Soo 
e.Kr. Bj0rn Myhre har (bl. a. i en artikel i Riks-
samling og Harald Hårfagre från 1994) tagit upp 
frågan om vikingatidens början och satt in 
Lindisfarne och årtalet 793 i ett nytt samman
hang. Examensarbeten (t. ex. Hans Lunden-
marks från 1995) bar belyst frågan om vikinga
tidens början i Mälardalen. I nya basutställ-
ningar börjar vikingatiden 750 e.Kr. Allt detla 
vet säkert Larsson och han framhåller t. ex. att 
ordet »viking- oftast är den överfallnes eller de 
fredligas beteckning på olika sjörövare och 
våldsverkare vilka knappast själva såg sig som vi
kingar (s. 192). Därför måste man konkludera 
att den bild som under senare år tecknats av 
700-talet (t. ex. av Ulf Näsman i Hikuin 1 (i) helt 
enkelt inte passar Larsson på s. 93. Där stäm
mer i stället en äldre uppfattning - den som be
tonar den primära, unika och dramatiska 
våldshandlingen - bättre med författarens 
egna åsikter 0111 hur det »säkert» varit. Det är 
inte så tillfredsställande, men samtidigt är det 
naturligtvis författarens ensak vilken bild han 
vill teckna. Och syftet är gott, ty på s. 94-95 
finner vi ett av angreppen på forna tiders vålds
förhärligande, och vem av oss vill väl förhärliga 
våld? Det är, enligt författarens åsikt, något vi i 
västerlandet i dag dessbättre ser mest hos li-
gistgäng ur underklassen. Kanske det, kanske. 

Hur som helst är del synd att Larsson inte går 
in lite närmare på källorna. Då skulle vi ha vetat 
atl Simeon, på 300 års håll, gladdes särskilt över 
grymheten i det öde som redan 794 drabbade 
danskarna. Likaså skulle vi ha vetat att Anglo-
Saxon Chronicle, i sitt 100-årsperspektiv, ansåg 
att del funnits gott om järtecken som förebåda
de katastrofen på Holy-island, men framförallt 
skulle vi ha känt till Alcuins brev från 793 till 
kung Ethelred av Northumberland. Alcuin, 
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som i motsättning lill Anglo-Saxon Chronicle 
och Simeon av Dtirham inte kan titta i en back
spegel fylld av vikingatågens fasor, har en annan 
beskrivning av anfallets konsekvenser: »... Sankt 
Cuthberts kyrka fläckad av kristna prästers blod, 
berövad all sin utsmyckning;». Inte förvånar det 
Alctiin; och hans text skulle ha kunnat under
bygga Larssons analys, ty han framhåller att det 
är så här det går om man härmar barbarerna: 
»Se på hur ni klipper skägg och hår, det sätt var
på ni önskar alt likna hedningarna. Blir ni inte 
hemsökta nu av dem vars moden ni önskade föl
ja?" Som Alctiin säger är sakens kärna den att 
klostret på Lindisfarne är ca 350 år gammalt dä 
överfallet äger rum, och det är det oerhörda i att 
överfalla platsen som alla texter, på tidstypiskt 
vis, vill sätta i relief. Det ligger, som Myhre påpe
kar, sannolikt ekonomisk-politiska motiv bakom 
sådana anfall - och ideologiska, skulle man med 
tanke på krigen i före delta Jugoslavien och kyr-
kobränningarna i Nordirland kunna tillägga. 
Trots att anfallet inle markerar början på vi
kingatiden och knappast heller den första 
klosterphmdringen, är det inte desto mindre en 
mycket laddad händelse med gott om nutidsre
levans. Det är ett anfall på platsens helighet lika 
mycket som plundring och vi har all anledning 
att tro att folk i genien då som nu respekterade 
platsers helighet. Det är snarare makthavare som 
ytterst brister i respekt. Alcuin har inte helt fel. 

Den populärvetenskapliga författare som 
förfäktar en tes bör ha rätt att hålla sig med cn 
viss blindhet för sådant som kan stämma daligi 
med tesen. F.n läsare kan dock brista i överse
ende med sådana blinda fläckar om de kan 
uppfattas som inkonsekventa. Ett exempel på 
detta finner jag vid en jämförelse mellan s. 
175—76 och 201. Först måste, enligt författa
ren, ansiktsmasken ovanför hammartecknet på 
runstenen SO 86 vara en bild av guden Tor. En 
känslig läsare kan studsa över detta i betrak
tande av hur mångbottnad förekomsten av an
siktsmasker och ansiktsmasker på runstenar är. 
Det finns ju både lättsedda masker och sådana 
som likt fixerbilder verkar vara avsiktligt dolda 
budskap i ornamentiken, men frågan om vad 
ansiktsmasker är uttryck för måste man natur
ligtvis inte ta upp. Sedan på s. 201 kommer vi 
till Kolanda och på runstenen där, SÖ 112, 

finns del också en ansiktsmask. Larsson skriver 
välformulerat »... men i stället för hammaren 
har den elt rikt ornerat kors och ovanför detta 
ett manshuvud med stora runda ögon och en 
slokande mustasch. Om det inte vore för korset 
skulle jag ha tagit honom för Asator, och 
kanske är det faktiskt en kombination av de 
bägge religionerna som framträder här, gjord 
för säkerhets skull.» Men varför är masken här 
inte en bild av Jesus om den där var en bild av-
Tor? Det får vi inte veta och därför anar vi att 
Larsson inte tycker att Jesus på korset kan ha 
runda ögon och lokal form på mustaschen. 
Men det kan han visst i 1 ooo-talets hedniskt-
kristna sörmländska gryning, när han kunde 
det i Jelling pä 900-talet Citatet blir därför ett 
exempel på att Larsson, som många av oss and
ra, kan ha svårt att se hur egna normer snarare 
än reflexion färger texten. 

Svitjod. Resor lill Sveriges ursprung är en väl
skriven bok av ett något konservativt snitt Dess 
avsikter är hedervärda och dess upplägg trev
ligt. Det är naturligt att den fått bra kritik av 
Lars Lönnroth i Svenska Dagbladet 98-04-15. I 
en facktidskrift som Fornvännen är det dock li
ka naturligt att en recensent fäster sig vid att 
Svitjod också är en bok med vissa brister, och 
med en viss tendens som man måste bestämma 
sig för att gilla om man vill gilla boken. 

Frands Herschend 
Institutionen för arkeologi och antik historia, 

Uppsala universitet 
Sankt Eriks Torg 5 
SE-753 10 Uppsala 

frands.herschcnd@arkeologi.uu.se 

Sabine Donié, Soziak Gliederung und Bevölker-
ungsenlwiikliing einer friihmilleliitleilichen Sud 
lungsgemeinschaft. Untersuchungen zum Gräberfeld 
bei Schretzheim. Saarbriicker Beiträge zur Alter
tumskunde, Bd. 66. Dr. Rudolf Habelt GMBH. 
Bonn 1999. 166 pp text, 101 pp tables, 49 pp 
maps & diagrams. ISBN 3-7749-2936-X. 

This book is based upon the anthor's 1994 doc
toral dissertation at the Universität des Saar-
landes in Saarbiicken, Germany. Frauke Stein 
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supervised the work. It constitutes a study of 
the chronology, social structure and demo-
graphy of the Reihengräberfeld cemetery of 
Schretzheim. 

The cemetery was located on the northern 
bank of the Egau, a left-hand tributary of the 
Danube, between Stuttgart and Munich in 
Bavaria. It appears to have lain untouched un
der farmland until 1890 when gravel extrac
tion commenced 011 the edge of the river bank. 
Only about ten graves were destroyed before 
the Historical Society of nearby Dillingen laun-
ched rescue excavations at the site. The ceme
tery was then excavated, documenled and 
published with remarkable stringency during 
two campaigns 1890—1901 and 1927—1934. 
With a total of 630 documented graves, it 
seems that the cemetery has been excavated in 
its entirely, excepting about twenty graves still 
covered by a road. Schretzheim thus affords 
scholarship an uncommonly complete and, for 
its time, uncommonly well-documented, view 
of a Reihengräberfeld. The cemetery has been 
studied and published in its entirely by Ursula 
Koch (1977), whose work is fundamental to 
Donié's study. 

The situation regarding the bones from the 
cemetery is slightly complicated. Among the 
excavators during the first campaign were a ve-
terinary and a schoolteacher who made obser
vations on the age and sex of many buried in
dividuals. There are also in situ skeleton length 
figures for nearly all graves of the first cam
paign, but exactly how this measure was defi
ned is unknown. The bones from the first cam
paign were destroyed in the Second World War. 
The bones from the second campaign are ex
tant, but there are no skeleton length figures or 
plans from this campaign. The second-cam-
paign bones have been studied twice by the 
osteologists Hitzeroth (1963) and Czarnetzki 
(1983), whose results differ systemalically in 
some respects mainly regarding age. The up-
shot ofall this is that Donié bas had to rely lar
gely on trench lengths for age assessment and 
that Brst-campaign graves without gender-spe-
dfic artefacts can be neither gendered nor 
sexed. Osteological sexing is so thinly spread 
across the cemetery that it rarely comes into 

play in the analyses. Donié assumes gender and 
osteological sex to be congruent but does not 
mix the categories. 

In order to study the social structure and 
demography of the community using the ce
metery, Donié has had to reconsider its chro
nology. The cemetery of Schretzheim develo
ped concentrically with the earliest graves at 
the nucleus and the latest ones on the land-
ward periphery. Koch divided this develop
ment into six phases based upon the artefact 
combinations. However, a Schretzheim phase 
is not simply defined by the phase assemblage: 
it includes all graves, datable or not, within the 
boundaries of the phase assemblage's distribu
tion at the cemetery. This is invaluable from 
the point of view of demography since it allows 
the inclusion of graves undateable on their 
own in the calculations. 

Donié accepts Koch's chronology with the 
exception of phase 4 whose assemblage is 
found to be insufficiently well-defined. Its gra
ves are therefore divided between phases 3 and 
5, with a new phase boundary traced through 
the area of lhe abandoned phase 4. Given the 
manifestly concentric expansion of the ceme
tery this seems gratuitous from tbc perspective 
of local chronology, but it darifies artefact 
chronology and provides Donié with three 
phases (2, 3-4A, 4B-5) with roughly equal iiinn-
bers of graves. The cemetery's use-period is 
bracketed by Amenfs phases AM II through JM 
II (Germania 1977), thal is, from no earlier tban 
520 AD to no låter than 670 AD in absolute da
tes. In Swedish tenns, this interval corresponds 
to the Early Vendel Period, VZG per VII: 1-2, as 
dated by Lena Thunmark-Nylén (Tor 1995). 

The analyses are marked by calm, methodi-
cal, common-sensical, tbougbtfiil and obvious
ly long-tbought-over argumentation. They are 
also conspicuously lacking in explicit theoreti
cal background. Everything is firmly and im-
plicitly rooted in a model of hinnan nniversals, 
and more specifically in a slightly nebulous mo
del of Early Medieval society. The ignorant rea
der is introduced piecemeal and somewhat 
hapbazardly to a Bavaria where Alemanni live 
mostly virilocally 011 farms in groups of about 
25 individuals, five to ten of these farms com-
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prising a village and a funerary collective. 
People subsist mainly 011 agriculture but also 
stage raids across the Alps to northern Italy. It 
is a patriarchal, hierarchical and militarised so
ciety moving through a process of Christiani
zation championed by the d i te . 

To me this model seems fully plausible, and 
a.s shown it would not have taken much room 
to sketch it out in one place. Donié, however, 
does not, nor are there full references to the li
terature on which the model is based. This lack 
of background may simply be due to the model 
being common knowledge in German Early 
Medieval studies, or to a very narrow definition 
of the present study's goals. There is certainly 
no dearth of references on burial matters, but 
in the 6.5 pages of references only five lilles are 
in other languages than German. 

Granted, this concentration on domestie 
research in a narrowly defined field of Reihen
gräberfeld studies is refreshing as a contrast to 
the often somewhat over-problematised arch
aeology of the past few decades' anglophone 
tradition. However, simply ignoring reams of 
sometimes very useful debate on ranking theo
ry in archaeology is perplexing to the reader, 
not to say downrigbt audacious. There are 
good summaries of the debate to be found, for 
instance in Wasoifs measured Archaeology of 
Rank (Cambridge 1994). 

riven within the »Rich Grave Goods Pre-
suppose Afflnent Survivors* model adopted by 
Donié, there is a plethora of analytical methods 
tbat should at least bave been worth brief con
sideration. Donié's method, where status levels 
are defined in relation to a top-rank »full« set 
of weapons or jewellery, is a more sophisticated 
version of Christlehfs (jahrbuch RG/.M 20, 
Mainz 1975) and thus entirely qualitative. 
Quantitative methods are not even mentioned: 
indices like Number of Objects (AF: Anders
son, Romarlida guldsmide i Norden 5, Uppsala 
1995), Number of Types (AOT: Hedeager, Inni 
Age societies, Oxford 1992), Rare Types (Jörgen
sen, Barkkegård and Glasergård, Copenhagen 
1990) and Types in Craves with High Mean 
Numbers of Types (Hodson, Hallstatt — the 
Ramsa ner graves, Bonn 1990; Bonn Archaeolo
gical Statistics Package, http:/ /archnet.uconn. 

edu/basp/) would all serve well in Schretzheinfs 
case. 

Neither are slaves mentioned, but they are 
probably implied as at least part of the lowest-
status group at the cemetery. Donié supposes 
that all adults who died at the Schretzheim sett
lement were buried at the cemetery. If she is 
right, then the mingling of high and low status 
graves says something interesting about the re
lationship between free-born and slaves in 
Alemann society. The influence of social status 
upon the selection of children to be afforded 
burial is not touched upon, but that argument 
would due to bone preservation and docu
mentation standards have been speculative 
anyway. Donié's repeatedly implied belief that 
only married women would have been exposed 
to the hazards of childbirth is touching but 
untenable. 

All in all, tbis is an elegant and extremely so
lid piece of work, albeit wrought in a somewhat 
quaint and provincial style. It will henceforth 
be an indispensable companion volume to 
Koch's publication and succeeds Christlein's 
paper as the standard work on Reihengräber
feld ranking methodology. 

Martin Rundkvist 

Sarfätij, H., Verwers, W.J.H. & Woltering, PJ. 
(eds.). In Discussion with lhe Past. Archaeologi
cal studies presented to W.A. van Es. The Foun
dation for Promoting Archaeology, Zwolle, in 
co-operation with the National Service for the 
Archaeological Heritage, Amersfoort. 1999. 
349 s. ISBN 90-801044-4-2. 

Festskriften till Willem Albertus van Es, som 
kom ut till hans 65-årsdag 1999, speglar som 
sig bör hans gärning som arkeolog. Den är ock
så ett dokument över forskningen i hans hem
land, Holland, då den är som bäst. Van Es har 
varit verksam som museitjänsteman, inom kul
turminnesvården och som lärare och forskare 
vid universitetet i Amsterdam. 

Boken bar inte något genomgående tema 
utan skall spegla bredden i jubilarens verksam
het och hans kontakter med kolleger både 
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hemma och internationellt. Redan genom sina 
studier var han förberedd för uppgiften att för
ena Classical archaeology, Ancient History och 
Prehistory. Detta var kanske självklart i ett land 
beläget i gränsområdet mellan det Romerska 
Imperiet och områden där inhemska stammar 
härskade. Detta kommer fram i festskriften. 
Samtidigt har den ett starkt inslag av tvärveten
skap. Även detta är en självklarhet då det gäller 
ett land där tvärvetenskapliga forskningsinsti
tut inom arkeologien varit banbrytande såsom 
Biologisch-Archaeologisch Instituut of Rijks-
universiteit Groningen. Där inledde van Es sin 
forskarkarriär. 

Man lägger särskilt märke till att i skriften 
ingår bidrag av forskare från detta institut lik
som från Rijksdicnst voor het Oudheidkiindig 
Bodemonderzoek, Amersfoort, där han var 
Director under många år. De utländska kon
takter som dokumenteras går till broderlandet 
Belgien, till Niedersächsisches Institut fiir his
torische Kustenforschung i Tyskland samt till 
England, Frankrike och Sverige. 

I boken behandlas olika problem som speg
lar van Es' forskningsintressen såsom ämnen 
med anknytning till det romerska imperiet, 
ämnen som rör hus, byar och näringsliv inklu
sive gravfälten samt Nederländernas ställning 
som utgångspunkt för handel i olika riktning
ar, inte minst i nordlig riktning mot Skandina
vien. Stenålder och bronsålder passerar hastigt 
revy. De flesta bidragen rör järnålder och sena
re material, även historisk tid, och tangerar ju-
bilarens många forskningsprojekt samt hem
landets speciella topografiska situation med 
lågland och terpbebyggelse. Av detta kan en
dast ett fåtal diskuteras i detta sammanhang. 

Av bidrag med romerskt material kan inan 
nämna den intressanta artikeln av W.A.M. 
Hessing om »Building Programmes for the 
Lower Rhine Limes. The Impact of the Visits of 
Trajan and Hadrian to the Lower Rhine.« Den 
tar upp de problem som romarna hade att be
mästra vid sina framstötar i ett barbariskt land 
som erbjöd speciella topografiska problem. Av 
stort intresse är också den belysning av romar
nas operationer mot Britannien som kommer 
fram i artikeln »Caius was here. The Emperor 
Caius' Preparations for the Invasions of Britan-

nia: New F-pigraphic Evidence* författad av S.L. 
Wynia. I detta sammanhang kan man även ta 
fram Haio Zimmermanns informativa uppsats 
om »Favourable Conditions for Cattle Farming, 
one Reason for the Anglo-Saxon Migration över 
the North Sea?« Även denna kommer in på en 
överflyttning till Britannien fastän på ett annal 
sätt Den behandlar fönnsäitningarna för bo
skapsskötsel i ett historiskt perspektiv och bely
ser hur migrationen mot England kan ha driv its 
fram av de gynnsammare förhållanden som kli
matet där erbjöd åkerbrukare. 

Flera bidrag kommer in pa några välkända 
bebyggelsearkeologiska forskningsprojekt som 
drivits av van Es. Dessa forskningsprojekt får en 
sammanfattande behandling av H.T. Water
bolk, en verklig expert, i artikeln »From Wijster 
to Dorestad and Beyond.» Han framhåller ut
grävningen och publikationen av Wijster, van 
Es' doktorsavhandling, som banbrytande i ut
forskandet av hustyperna i de nordvästra de
larna av kontinenten med lågland och terp
bebyggelse som speciella förutsättningar. Dess 
centrala betydelse som förebild belyses med ex
empel från undersökningar i Nederländerna, 
Tyskland och Danmark. Husen i Dorestad och 
på de vikingatida boplatserna i Danmark fogas 
in i sammanhanget och får sin förklaring i den 
serie av förändringar som man kan spåra. Till 
detta anknyter flera uppsatser. J.W. Boersma 
lar upp F.zinge och A.E. van Giffens grundläg
gande insatser men även de revideringar som 
blivit resultatet av senare undersökningar. 
Peter Schmid och Jörn Schuster ger i »Dating 
the Early Layers of the Wurt-Settlement Fed
dersen Wierde» en första presentation av hur 
man kommit fram till preciseringar av date
ringarna av denna boplats som grävdes i slutet 
av 1950-talet och som väckte stor uppståndelse 
då den förevisades av utgrävaren Wilhelm 
Haarnagel vid en exkursion under den inter
nationella kongressen i Hamburg 1958. Att då 
se husgrunderna teckna sig genom bevarade 
väggkonstruktioner var cn stor upplevelse. De 
senare analyserna bl.a. genom dendrokrono
logi har byggt på resultaten. Terp-bebyggelsen 
ocb dess problem i etl historiskt perspektiv har 
belysts av M. Miedema i »Special Terpen in the 
Province of Groningen.» 
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Van Es har ägnat en stor del av sin forskning 
åt utgrävningarna av Dorestad under åren 
1967 till 1977 och åt studier av dess roll i vi
kingatidens handelsnät. Detta har lämnat spår 
i flera bidrag i festskriften. Stadens roll som 
handelscentrum och som kulturellt centrum 
bl.a. för spridning av den kristna läran diskute
ras i uppsatsen »Long Distance Merchants and 
the Forms of their Ventures at the Time of the 
Dorestad Heyday» av Stéphane Lebecq, ett ar
bete som utnyttjar det omfattande litterära ma
terialet. Dorestad har varit inspirerande också 
för Birkaforskningen. Björn Ambrosiani skri
ver i »Birka and Dorestad" om Dorestads bety
delse för Birka ocb för andra handelsplatser i 
norr. Det material som kommit fram genom de 
nya Birkagrävningarna kan ge betydande bi
drag till frågan om handelsvarornas ursprung 
och belysa i vilken utsträckning hantverket i 
Birka influerades av det kontinentala inom fri
siskt område, inte minst från det man känner 
till från Dorestad. Genom Dorestadforskning
en blev vikingatiden ett område som upptagit 
jtibilaren under många år. Det speglas exem
pelvis i en uppsats av Jan C. Besteman om 
»Viking Silver on Wieringen« som behandlar 
ett fint depäfynd. 

Handeln norrut mot Skandinavien, där 
Dorestad spelade stor roll i varje fall under 
600—700-talen, fick en fortsättning under 
900—1000-talen genom handelsplatsen Tiel vil
ken liksom Dorestad hade ett bra läge vid ett 
vattendrag. H. Sarfatij skriver om »Tiel in 
Succession lo Dorestad." 

Den innehållsrika boken avslutas med någ
ra bidrag med historiskt och allmänt kulturellt 
innehåll. De är av stort intresse men kan inte 
alla behandlas här. Det är med tillfredsställelse 
man konstaterar att en så förnämlig festskrift 
ägnats den framstående forskaren van Es, vars 
fina utgrävningar i Dorestad vi under en semi-
narieresa 1975 hade tillfälle att studera och dis
kutera. 

Berta Stjernquist 
j\rkeologiska institutionen 

Sandgatan 1 
SE-223 5° Lund 

Johanna Banck-Burgess, Hochdorf IV. Die 
Textilfunde aus dem spälhuUslnllu-tlliihi-ii Fursten-
grab von Eberdingen-Hochdorf {Kreis Ludwigsburg) 
und weitere Grahtexlilien aus hallslall- und laténe-
zeilliihen Kidlttrgi uppen. Mit Beiträgen von Lise 
Raeder Knudsen, Rarlheinz Mann, Pendope 
Walton Rogers, Werner Hiibner. Landesdenk-
malamt Baden-Wiirtteniberg. Forschungen 
und Berichte zur Vor- und Fruhgeschichte in 
Baden-Wurtteinberg, Band 70. Konrad Theiss 
Verlag, Stuttgart 1999. 292 s. 68 Abb., 34 Ta
feln, 2 Beilagen. ISBN 3-8062-1453-0. 

I denna volym av det stort upplagda projektet 
om praktgraven från Eberdingen-Hochdorf 
har turen kommit lill textilierna. De har tidi
gare fått en fin presentation i Arcbäologie in 
Deutschland TO08/1. Hochdorf IV är det andra 
av de band som behandlar de vetenskapliga be
arbetningarna av gravmaterialel (jfr min re
cension av Hochdorf ID i Fornvännen 1999/1). 

En mängd textilier hade bevarats tack vare 
närvaron av stora metallföremål. Det var stora 
ansamlingar av textilier vars tillvaratagande 
och konservering var en nästan omänsklig 
uppgift. Vid lufttillträde upplöstes det organis
ka materialet mycket snabbt. En stor insats 
gjordes av Hans-Jörgen Hundt från Römisch-
Gernianisches Zentralmuseum, Mainz vars 
skicklighet bidrog till att stora delar av materia
let kunde räddas. Efter hans död 1990 övertogs 
publiceringsarbctcl av Johanna Banck-Burgess 
som genomförde bearbetningen tillsammans 
med en rad specialister för detaljundersök
ningar, analyser och dokumentation. 

Målsättningen för arbetet var att fördjupa 
kunskapen om textilhantverket under Hall
statt- och Laténetid. Ett viktigt problem var 
kontinuiteten i lextiltraditionen. Vävteknik, 
mönster och färger har analyserats ingående. 
Specialister har anlitats lör Eärganalyseroch för 
analyser av stoffet i textilierna. Framställnings-
tekniken för brickvävnader och annan möns-
tervävnad ägnas stor uppmärksamhet Det 
är en imponerande vetenskaplig satsning som 
ligger bakom de resultat som publiceras i bo
ken. 

Som bakgrund lill materialet från praktgra
ven föres en omfattande diskussion om lexti-

Fornvännen 95 (2000) 



278 Recensioner 

lier som påträffats i gravar från Hallstatt- och 
Laténetid i olika kulturgrupper. Utom vävna
der från förnämliga gravar i hela Mellaneuro
pa, från Frankrike i väster till Slovakien i öster, 
behandlas även fynd från Italien och Grekland. 
Det framgår att det finns skillnader i textilpro-
duktionen i den västra kretsen och i den östra, 
som har närmare anknytning till de sydalpina 
medelhavsländerna. 

Textilierna från praktgraven Eberdingen-
Hochdorf får en utförlig dokumentation med 
ingående beskrivning av de olika textildelarna 
och deras läge i graven. Ett stort parti behand
lar de textilier som använts för att täcka väg
garna. Vävnaderna visar aspekter som inte va
rit kända tidigare nämligen färgernas mång
fald och betydelse, mångsidigheten samt den 
mång-sidiga användningen av textilier i gra
vanläggningar. Även om en del försvann fick 
man som helhet en god uppfattning om vilken 
mängd textilier som placerats i olika delar av 
anläggningen. Detta har en generell aspekt då 
man kan förmoda att andra gravar varit utrus
tade på samma sätt. Täcka in med textilier sy
nes vara en del av gravceremonielet. 

Katalogdelen upptar såväl fynden från gra
ven som det jämförande materialet. Den är 
skickligt genomförd, ger en utförlig dokumen
tation men är trots sin detaljrikedom översiktlig. 

Ett särskilt parti tar upp de naturveten
skapliga undersökningarna. Där finner man 
bl.a. en intressant diskussion om förekomsten 
av siden. Man har antagit att Hochdorfgraven 
var ett av de tidigaste beläggen för från Fjärran 
östern lill Europa importerat siden. Den nog
granna analysen visar emellertid att det inte rör 
sig om siden. 

Volymen avslutas med en värdefull termi
nologisk del samt med litteraturförteckning. 
Den har fått en förnämlig fotodokumentation 
med inslag av färgbilder och med en rikedom 
av analysteckningar. Det linns bl.a. som Bilaga 
1 .situationsteckningar för textilierna i graven 
och som Bilaga 2 en praktfull översiktsbild av 
den graviagde på sitt bronsläger med den stora 
kitteln vid fotändan, allt försett med färgrika 
textilier där röda och blå dominerar. 

Denna Hochdorfvolym är ett imponerande 
verk, faktaspäckat men ändå lätt tillgängligt 

och estetiskt tilltalande. Man ser fram mot 
kommande publikationer av metallföremålen. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen 

Sandgatan 1 
SE-223 5° Lund 

Martin Rundkvist (ed.), Grave Matters: Eight 
Studies of First Millennium AD Burials in Crimea, 
England and Southern Seandinavia. BAR Inter
national Series 781. Oxford 1999. 110 pp. IS
BN 1-84171-001-6. 

The eight papers in this volume were presen
ted in a session organized by Martin Rundkvist 
at the fourth annual meeting of the European 
Association of Archaeologists, held in Göte
borg, Sweden, in 1998. While they are unitcd 
by a focus on burial issues in Europé during the 
first millennium AD, they differ widdy with re
spect to data, analysis, and theory. Kirill Firsov 
and Denis Zhuravlev present reports about ex
cavations of cemeteries in Crimea dating to the 
first three centuries AD. These include much 
valuable data but little analysis or interpreta
tion. Siv Kristoffersen, writing about animal or
nament 011 swords and brooches from 51b and 
6th century Norway, and Pavel Nicklasson, re-
porting 011 the exeavation of two 71b. century 
burial mounds in southern Sweden, present 
first data and then analysis of the patterns ob
served. Mads Ravn and Howard Williams offer 
theoretical discussions, the first about symbo
lism in grave goods and the second about place-
ment of wealthy burials in the landscape; they 
then apply their theoretical models to specific 
bodies of data. Ravn examines symbolic patterns 
in grave goods at the Anglo-Saxon cemetery of 
Spong Hill in Feast Anglia. Williams applies his 
theoretical concerns to the 71b. century cultu
ral landscape around Lowbury Hill in southern 
Britain. Sam Lucy and Fredrik Svanberg pre
sent the most theoretical of the papers, Lucy 
011 material culture and identity, especially as 
applied to Anglo-Saxon archaeology, and Svan
berg on relations between textual sources and 
archaeology with respect to the identity of peop-
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les in Viking Period southern Seandinavia. The 
papers vary greatly in length and complexity. 

The burial data from the cemeteries in 
Crimea are valuable, because so little such in
formation about that region is available in 
English or in other western European langua
ges. Both papers are well illustrated with grave 
plans and objects recovered from the burials, 
providing a good overview of the material. 
Nicklasson's report on the excavated mounds 
at Lyckas in southern Sweden is also useful for 
the clear presentation of new archaeological 
information. Of particular interest is Nicklas-
son's discussion of the surprisingly large num
ber of animals represented in the burials and 
their significance both economically and sym-
bolically. Otherwise, the principal contribu-
tion of this volume is in the new approaches 
and often excellent discussions of theoretical 
and methodological issues concerning mor
tuary evidence. Most of the papers offer up-to-
date, well-informed discussions regarding ana
lysis and interpretation of burial data, and ma
ny include excellent bibliographies. The editor 
is to be commended on the rapid publication 
of these papers, making the timely theoretical 
reviews and the current bibliographies par
ticularly valuable. 

In »Theoretical and Methodological Ap
proaches to Migration Period Burials,» Ravn 
provides an excellent, succinct overview of past 
and present approaches to burial data that will 
interest all archaeologists and will be of special 
use to those working with cemetery evidence 
from Classical or Early Medieval times through
out Europé. The multivariate analysis he applies 
to goods in 1334 of the graves at Spong Hill of
fers a potentially valuable method for interpre
ting symbolic meanings of objects and of com
binations of objects, particularly with regard to 
representation of gender and of social struc
ture. Kristoffersen, in her paper »Swords and 
Brooches: Constructing Social Identity,» uses a 
different approach based on occurrence of 
distinctive animal ornament of the Nydam 
Style and SalhVs Style I on weapons and jewel
lery, in order to develop a model of the social 
and political system in 5th-6th century south
ern Norway. Her theoretical argument about 

how we can interpret burials with respect to so
cial roles, status, identity, and ideology is infor
mative for any archaeologist concemed with 
burial questions. In his paper on landscape and 
rich graves in 71b century England, Williams 
offers a useful discussion of what he calls mor
tuary landscapes, a subject that has received less 
attention that landscape connections to eco
nomic and settlement issues. As he argues, the 
sites where rituals take place come to play im
portant social, political and ideological roles in 
the living communities. In the early medieval 
context, where textual sources are also avail
able, research on the role of burial siting in the 
landscape seems especially promising. 

Ethnicity and identity emerge as major the
mes in the contributions by Lucy and Svan
berg. In one of the most valuable papers in the 
volume, Lucy provides an excellent historical 
and current overview of what is known as »eth
nic identity,» in particular with reference to the 
concept »Anglo-Saxon.» Much of the material 
she covers will be familiar to readers who keep 
up with the recent literature on ethnicity and 
identity; Lucy synthesizes the material excep-
tionally well. For specialists in Early Medieval 
studies, induding archaeology as well as other 
disciplines, who are not current with this ra-
pidly-expanding literature, this paper provides 
an excellent introduction. Svanberg's much 
shorter paper deals with similar issues, but does 
not review as much theoretical literature as 
Lucy's does. Svanberg's complements Lucy's 
paper nicely, in that its focus is on låter times -
AD 800-1000 in southern Seandinavia - and 
on similarities and differences between written 
sources and archaeological evidence. The re
search programs advocated by the two authors 
are similar. 

The theme of intercultural interaction is 
addressed spedfically if briefly in Firsov's and 
Zhuravlev's papers 011 the Crimean cemeteries, 
and it is implied but not explidtly treated in 
several of the others, especially when issues of 
migration and the spread of customs and styles 
are reviewed. Both Firsov and Zhuravlev draw 
attention to the diversity of historically-named 
groups active in the Crimea region during the 
period of the cemeteries, induding peoples 
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known as Scythians, Sarmatians, Greeks, and 
Romans. Without discussing the question in 
detail, they imply that variation in burial prac
tice in the cemeteries can be interpreted in 
terms of interactions between these various 
groups with different traditions. Further treat
ment, both theoretical and empirical, of these 
issues would have been welcome. 

The papers in this volume offer a wide 
range of archaeological data, theoretical di
scussion of topical issues, and case-studies in 
the application of theory and method to ar
chaeological materials. In providing a diverse 
selection of ongoing research and thinking in 
lhe field, the volume is valuable for all archae
ologists working in late prehistoric and Early 
Medieval contexts. 

Peter S. WelLs 

Department of Anthropology 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455 

USA 
wellsooi@maroon.tc.uiim.edu 

Michael H. Mortensen, Dansk artilleri indtil 
1600. Tojhnsmuseets skrifter 14. Köpenhamn 
1999. 541 s., rikt ill. ISBN 87-89022-38-6. 
ISSN 0903-2299. 

Denna bok bygger på författarens doktorsav
handling i meddtidsarkeologi från 1996, fram
lagd vid Ärhus universitet. Bokens inriktning 
kan dock närmast beskrivas som en kombina
tion av teknikhistoria och modern militärhisto
ria med inriktning på krig, stat och samhälle. 
»War and Society« är en nu gängse engelsk term 
för denna forskningslinje. Boken är en grundlig 
och gedigen undersökning av ett ämne som är 
centralt inte enbart inom militärhistorisk forsk
ning utan även inom forskning om den tidig-
moderna statens politiska historia. Moderna ar
tillerivapen är ett av de maktinstrument som an
ses karakterisera dessa stater, och tillsammans 
med fästningar och permanent flotta hörde ar
tilleriet till de militära utgifter som de tidigmo-
derna staterna måste skaffa resurser till i såväl 
fred som krig om de skulle överleva i längden. 

Organisationen av ett effektivt tidigmo-
dernt artilleri var en långsiktig investering i 
dyrbara kapitalvaror (kanoner) och kvalifice
rat och svårtillgängligt tekniskt kunnande. Det 
måste därför bygga på en någorlunda stabil 
institutionell struktur: en stat, en rik stad eller 
en stark furstedynasti. Artilleriet är även viktigt 
ur teknikhistorisk synvinkel då det genom sina 
extrema krav på materialets hållfasthet belyser 
metallurgins ocb metallbearbetningsteknikens 
utveckling. Det är även dessa aspekter som 
kommit att stå i centrum för Mortensens un
dersökning. Den styrs inte av några övergri
pande teorier om vare sig statsbildning eller 
teknikhistoria men den ger genom sitt breda 
perspektiv och sin noggrant dokumenterade 
faktagenomgång goda möjligheter att pröva så
dana teorier. 

Mortensen har inte valt sitt ämne på grund 
av att det funnits ett lätt tillgängligt källmaterial 
om danskt artilleri. I själva verket är de cent
rala källor som räkenskaperna en gång utgjort 
i stort sett förlorade för 1500-talet och förfat
taren har valt att avsluta framställningen när de 
omkring år 1600 börjar flyta rikligare. Antalet 
bevarade eller i sen tid funna danska kanoner 
från tiden före 1600 är också ringa. Studien 
har därför måst byggas på strödda uppgifter 
om artilleriet i många olika källserier. Arkivge
nomgång och systematisering av det svåråt
komliga källmaterialet har krävt en stor arbet
sinsats. Författaren har även gjort en mycket 
bred litteraturgenomgång där de flesta av både 
äldre och moderna internationella verk av be
tydelse för ämnet finns med. Den internatio
nella bakgrunden tecknas på grundval av mo
d e m litteratur och de tekniska aspekterna på 
ämnet belyses även med talrika illustrationer, 
bl.a. välgjorda ritningar utförda av ingenjören 
J. Rann Kristensen. 

Studien är upplagd som en systematisk ge
nomgång av internationellt forskningsläge, ar
tilleriets organisation och personal, olika slags 
kanoner, lavetter och tillbehör, ammunition, 
skjutteknik, produktion och import av kano
ner samt artilleriets användning i krig till lands 
och till sjöss. Kronologiskt sett dominerar 
1500-talet men Mortensen har även tålmodigt 
vaskat fram de strödda uppgifter om danskt ar-
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tilleri som finns i de senmedeltida källorna. I 
huvudsak bekräftar boken dock den traditio
nella bilden att det var först i slutet av 1400-ta-
let som artilleriet fick större betydelse i krig, 
trots att det då existerat i över ett århundrade. 
Boken påminner till sin uppläggning i rätt hög 
grad om militärhistorisk truppslagshistoria och 
kan delvis läsas som en handbok. Fördelen 
med den systematiska dispositionen är att det 
är lätt att hitta fakta och data. Mortensen har 
även genom den valda uppläggningen på ett 
pedagogiskt sätt kunnat förklara tekniska ter
mer och tekniska sammanhang. Nackdelen är 
att det kan vara svårare att följa den problem-
orienterade linje om artilleriets roll i samhäl
lets och statens omvandling som författaren 
också vill framhäva. 

Utöver de teknik- och militärhistoriska 
aspekterna på ämnet har Mortensen nämligen 
även sett det danska artilleriet som en fallstudie 
av hur en senmedeltida och tidigmodern eu
ropeisk statsmakt använde ny teknologi för att 
stärka sin inrikespolitiska ställning och hävda 
sig mot andra stater. Den danska kungamakten 
centraliserade under 1500-talets första hälft 
kontrollen över allt dansk-norskt artilleri som 
ursprungligen ägts av adel, kyrka, städer och 
stat. Detta var ett led i statsmaktens stärkande 
av sin inrikespolitiska ställning samtidigt som 
förändringen kunde motiveras med att mo
dernt tungt artilleri (gjutna bronspjäser i stäl
let för äldre smidesjärnspjäser) krävde centra
lisering. Artilleriets starka knytning lill Köpen
hamn och den kungliga centraladministratio
nen hade även återverkningar inom unionen 
med Norge - det nya artilleriet blev i hög grad 
danskt. Från svensk horisont kan det ha sitt in
tresse att notera att unionen med Danmark 
slutligt bröts upp (under perioden 1501—23) 
just när den tekniska utvecklingen inom artil
leri och flotta (två nära sammanhängande or
ganisationer) var en stark drivkraft för centra
lisering av de militära resurserna. För framti
den blev det mycket väsentligt att det uppstod 
två militära kraft- ocb kompetenscentra i Nor
den, ett i Köpenhamn och ett i Stockholm. 

Mortensen visar också att det gjordes stora 
ansträngningar att stärka det danska artilleriet 
under perioderna av krig med Sverige, 1501 — 

23 och 1563-70.1 synnerhet det senare kriget 
tenderade att på ett tidigare okänt sätt bli en 
kapprustning i modern och kapitalkrävande 
högteknologi: artilleri och artilleribeväpnade 
örlogsfartyg. Sådan materiel anskaffades av de 
båda nordiska staterna samt Lubeck i stor 
mängd just under Nordiska Sjuårskriget och 
Sverige hade här genom sin bas av naturtill
gångar en klar fördel. På artilleriområdet 
tvingades Danmark att i hög grad lita till im
port. Det är särskilt intressant att landet under 
dessa år blev storimportör av engelska gjul-
järnskanoner, främst för flottans behov. Ka
noner tillverkade i gjutjärn var en innovation 
som gjorts praktisk användbar i England några 
årtionden tidigare men kvalitativt sett var 
gjutjärn länge klart underlägset den dyrbara 
men i gjuterisammanhang relativt lätthanter
liga bronsen. De danska erfarenheterna av 
gjutjärnskanoner kan dock inte ha varit odelat 
goda eftersom man i början av 1600-talet åter
gick till brons. Först under 1600-talets senare 
hälft blev gjutjärnskanoner det normala i sjö-
och fästningsartilleri i Europa. 

Den tekniska utvecklingsgången inom artil
leriområdet under perioden - från bakladdade 
kanoner tillverkade av smidesjärn till gjutna 
och framladdade bronskanoner och slutligen 
till framladdade gjutjärnskanoner år i princip 
väl känd från tidigare litteratur. Mortensens in
tensiva studium av artilleriorganisationen i ett 
enskilt land som delvis var beroende av import 
av kanoner visar tydligt hur komplicerad om
vandlingsprocessen kunde vara. De äldre smi-
desjärnskanonema existerade i stort antal än
nu vid 1500-talets slut och de tekniskt sett »mo
derna" gjutjärnspjäserna var vid samma tid på 
väg att fasas ut. Den äldre typen av kanoner 
hade vissa användningsområden där den väl 
fyllde sin roll, främst vid närstrid till sjöss och 
på fästningar. Därtill kom artilleriets stora inves
teringskostnader som gjorde att äldre materiel 
vårdades väl ocb behölls så länge som möjligt 

Artilleriets användning i krig var koncent
rerad till två områden, belägring av fästningar 
samt sjökrig. Mortensens analys visar att det 
danska artilleriet främst var avsett för den bety
dande clansk-norska flottan. Artilleriet var hela 
tiden en knapp resurs och det var i praktiken 
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inte möjligt att samtidigt tillgodose de talrika 
dansk-norska fästningarna mot Sverige, flottan 
och fälthären med artilleri i tillräcklig mängd. 
Mortensens redovisning av hur artilleriet var 
fördelat kan, trots de fragmentariska räkenska
perna, användas för analyser av hur strategin i 
krig utformades och hur statsledningen såg på 
det säkerhetspolitiska läget, vanligen risken för 
krig med Sverige. 

Mortensen anser att flottans roll genom ar
tilleriets ökade betydelse blev större och mer 
självständig i förhållande till landkriget. Det är 
en slutsats som tål en del diskussion. Ä ena si
dan är det uppenbart att de nordiska flottorna 
kraftigt växer under 1500-talet och att de i hög 
grad byggs upp runt det nya artillerivapnet. Ä 
andra sidan hade den danska kungens sjöstrids
krafter redan under 1400-talet varit av största 
betydelse för att hävda hans intressen gente
mot Sverige, Lubeck o th andra östersjömakter. 
Flottan användes då i stor utsträckning för 
trupptransporter och blockad genom kapar-
krig medan de nordiska flottorna under 1500 
talet utvecklades till slagflottor som utkämpade 
en rad slag för att säkra kommunikationerna 
över Östersjön. Orsaken till att flottornas ope
rationer alltmer frikopplades från armén var 
dock främst att de tenderade att neutralisera 
varandra. Under 1400-talet kunde en överläg
sen armé skeppas över havet och räkna med att 
den genom äntringstaktik kunde besegra mot-
ståndararmén till havs om denna till äventyrs 
vågade ta upp motståndet så långt ut i peri
ferin. Normalt gjorde den underlägsna armén 
inte detta utan sökte vinna ett avgörande ge
nom försvar på djupet, d. v. s. på eget territori
um. Genom artilleriets framväxt kunde en flot
ta stoppa en annan flotta utan att ha en armé 
av soldater ombord. På så sätt frikopplades 
onekligen armé och flotta från varandra men 
om det ska beskrivas som att flottorna blev 
»självständiga» i förhållande till landstridskraf
terna förefaller mindre givet. I det danska fal
let var det snarare så att flotta och artilleri or
ganiserades som permanenta kungliga maktin
strument redan från slutet av 1400-talet me
dan den stående danska hären dröjde till 1600-
talet Detta berodde i hög grad på inrikespoli
tiska maktförhållanden vilket tydligt illustreras 

av att den svenska kungamakten med sin delvis 
annorlunda maktbas kunde etablera en ståen
de infanteriarmé (eller »kunglig bondemilis») 
redan under 1500-talet. 

Mortensens bok är ett tungt vägande veten
skapligt bidrag till den nordiska tidigmoderna 
militär- och teknikhistorien. Det enda som 
verkligen är att beklaga är att boken saknar 
engelsk summary. Förhoppningsvis kommer 
författaren att på annat sätt föra ut sina resultat 
till utomnordiska läsare. 

Jan Gkle 
Historiska institutionen 
Stockholms universitet 
SE-io6qi Stockholm 

jan.glete@historia.su.se 

Carin Orrling (red.), Communication in Bronze 
Age Europé. 'Transactions of the Bronze Age Sympo
sium in Tanumstrand, Bohuslän, Sweden, Sep
tember "]—%, 1995. Statens historiska museum, 
Stockholm, Studies 9, 1999. 98 s, ill. ISBN 91 
891 76-02-2. 

Det har länge legat ett speciellt skimmer över 
bronsåldern, allt sedan Oscar Montelius dagar. 
Och det med rätta. Konstrika, vackert ornera
de föremål liksom hällristningarna har givit oss 
en inblick i bronsålderns religion och tanke
värld. Inte minst ristningarna har bidragit till 
en popularisering av denna epok. Lägger vi se
dan till Illiaden och Odysseen så bidrar poesin 
till att få bronsålderns människor att träda fram 
bakom de arkeologiska fynden. 

1995 hölls ett bronsålderssymposium i 
Tanumstrand, Bohuslän. Forskare från olika 
länder föreläste om bronsåldern, som alltmer 
kommit alt uppmärksammas i samband med 
kampanjen »The Bronze Age: First Golden Age« 
of Europé. Den bidrog till många publikationer, 
symposier och utställningar under 90-talet 
Symposiet i Tanumstrand har nu resulterat i en 
skrift utgiven av Statens historiska museum i 
Stockholm med Carin Orrling som redaktör. 
De som inte deltog i den aktuella konferensen 
kan nu få en koncentrerad bild av vad som be
handlades där under några dagar. Boken inne-
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häller nio uppsatser med stor geografisk sprid
ning inom Europa. England saknas dock, vilket 
är synd med tanke på dess betydelse bl. a. ge
nom sina metallfyndigheter. 

Klaus Randsborg återger sin detaljrika tolk
ning av Kiviksröset, Sveriges sannolikt märkli
gaste bronsåldersgrav, vilken uppmärksamma
des redan 1748 i samband med gravplundring. 
Uppsatsen utgör en sammanfattning av Rands
borgs tidigare avhandling i Acta Archaologica 
1993. Kiviks gravristningar visar på kontakter 
ända ner till Mykenes gravstelar vid de beröm
da schaktgravarna. Det gäller framför allt häll 
7 - häst med stridsvagn. Randsborg har även in
gående studerat kistans fragmentariska bron
ser förutom ristningarna. Ingen annan forska
re torde heller före honom ha satt den spets-
formade figuren i mitten på den första hällen i 
samband med bronsålderns lustiga kulthattar. 
Två sådana utställdes nyligen på den interna
tionella bronsåldersexpon på Nationalmuseet 
i Köpenhamn. Häll 1, som endast är känd ge
nom äldre avbildningar, väntar fortfarande på 
att bli återfunnen. Enligt en uppgift har stenen 
använts vid uppförandet av Esperöds kvarn (riven 
1915). Vid denna återfanns nämligen en gång 
delar av sten 8. Genom ingående studium av 
danska gravfynd och de fragmentariska bron
serna från Kiviks hällkista kommer så Rands
borg fram till en datering till 1300 f. Kr. eller 
strax därefter, övergången mellan period II 
och III. Randsborg har därvid utnyttjat 
dendrokronologiska dateringar från danskt 
material. Studiet av de svenska gravristningar
na har eljest varit eftersatt jämfört med häll
ristningarna. Randsborg kommer även in på 
Sagaholms-högen utanför Jönköping, som fått 
en monografi genom Joakim Goldhahn 
(1999), Saga-holm — hällristningar och gravrilual. 

Mats Malmer ställer i sitt originella bidrag 
frågan »Hur och varför kommunicerade Grek
land med Skandinavien under bronsåldern?". 
Där talades ju skilda språk och folken kom väl 
inte i direkt förbindelse med varandra utan ge
nom mellanhänder. Teckenspråk fanns med 
all sannolikhet. Malmer pekar emellertid på en 
annan viktig faktor i sammanhanget: viktsyste
mens internationella betydelse, som tidigare 
behandlats av Erik Sperber (1993) i Establish-

ing weighl syslems in Bronze Age Seandinavia. Hur 
kan detta ha med kommunikationer att göra? 
Malmer menar att bronsålderns Grekland var 
mycket beroende av handel. I Skandinavien 
måste man importera den dyrbara metallen. 
Utan ett viktsystem kunde folken inte handla 
med varandra. I Skandinavien förekommer 
yngre bronsålderns frukbarhetsstatyetter inom 
områden med guldringar. Malmer finner här 
vid en statistisk genomgång överenstämmelser 
i viktrelationer och fyndplatser. Därav drar han 
den djärva slutsatsen, att statyetterna represen
terar en idé - viktidé- de har fungerat som vik
ter. Ämnet kommunikationer under bronsål
der har angripits på ett nytt sätt. Linear B i form 
av grafiska tecken och deras likhet med skan
dinaviska hällristningar nämns också. Enligt 
Malmer tillhörde grekerna liksom skandina
verna vid denna tid samma intellektuella, kul
turella och sociala sfär, där även viktsystemet 
hör hemma. 

Thomas B. Larsson kommer i sitt bidrag in 
på bronsålderns kosmologi, dess internatio
nella karaktär. Dubbelspiralen, hjulkorset, häs
ten och skeppet utgör universella symboler. 
Han frågar sig hur dessa symboler kan ha 
spritts mer än 3000 kilometer. Bronsen - sol
gudens avbildf?) är i verkligheten transporte
rad av skepp och hästar som i mytologin. Även 
denne forskare kommer in på Kiviksgraven och 
dess samband med det guldrika Mykene. 
Hästen, hjulet, vagnen och senare stridsvagnen 
kom att bli symboler för gudar samt världslig 
och kunglig makt. Symbolerna användes för att 
säkra och legitimera deras roll i samhället. 
Larsson framhåller att det är av vital betydelse 
att (som Kristian Kristiansen påtalat) arbeta ef
ter »a world concept» för att kunna diskutera 
och utvärdera rollen hos de olika symbolerna 
under första och andra årtusendet f. Kr. 
Artikeln får ses som ett inlägg för att komma ur 
de alltför snäva områden många forskare van
ligen arbetar med. 

Ytterligare sex arkeologer - därav fem utom
nordiska - medverkar i boken. Det blir mycket 
om religionshistoria och kultlämningar som 
registrerats på olika håll i Europa. Inte minst 
citeras delar av den antika litteraturen. När 
Marisa Ruiz-Galvez i slutartikeln behandlar 
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gamla vägar fram till dagens motorvägar kän
ner sig läsaren dock stå på fast mark. Bl.a. skild
rar hon sina fältarkeologiska iakttagelser un
der en 80 km lång promenad på Iberiska hal
vön tillsammans med spanska herdar i starkt 
kuperad terräng längs en gammal vägsträcka. 

Det är glädjande att symposiet kunnat re
dovisa så mycket aktuell bronsåldersinforma
tion på ett begränsat utrymme och ur så många 
olika vinklar. Det hade dock varit värdefullt 
med en kort sammanfattning på svenska för en 
bredare publik. 

Lennart Lundborg 
Brogatan 43 

302 38 Halmstad 

Leif Sahlquist, Del rituella landskapet. Kosmogra
fiska uttrycksformer och territoriell struktur. Aun 28. 
Uppsala 2000. 210 s, 110 ill. ISBN 91-506-
1399-5-

Leif Sahlquist tar i sin avhandling ett djärvt 
grepp om landskapet i västra Östergötland, i si
na försök att närma sig bronsåldersniänni-
skans kosmografiska uttrycksformer. Han gör 
tolkningarna utifrån ett konkret material och 
är inte sen att ta ställning. Detta även om tolk
ningarna enligt min mening många gånger vi
lar på osäker grund. Samtidigt står avhand
lingen som en kontrast till den uppsjö av sve
pande teoretiska resonemang kring det rituel
la och mentala landskapet som har en tendens 
att överskölja oss numera. Dessa resonemang 
är ofta av sådan karaktär att de varken går att 
bevisa eller motbevisa och därför relativt ofar
liga att framkasta. Sahlquist utgår från empirin 
med tolkningar som visserligen kan ifrågasättas 
men som också, och det är viktigt, inbjuder till 
alt just detta görs. 

Följande recension bygger på underteck
nads uppdrag som opponent vid Sablquists dis
putation. Jag inleder med ett kortare referat av 
avhandlingens innehåll, vilket följs av kritiska 
kommentarer. Ett korrekturfel som dock redan 
inledningsvis måste påpekas är kapitelnumre
ringen, vilken skapar förvirring. De två första 
kapitlen har båda nummer 1 inne i texten, me

dan de utgör 1 respektive 2 i innehållsförteck
ningen. Från kapitel 3 går man i texten direkt 
till kapitel 5, varefter numreringen dock stäm
mer med innehållsförteckningen. 

Avhandlingen inleds med en teoretisk ram 
som beskriver arkeologins och landskapsforsk-
ningens utveckling som en ständigt föränder
lig process. Författaren poängterar att han be
traktar arkeologin som ett övergripande veten
skapligt territorium, där ett tvärvetenskapligt 
synsätt måste råda för att få till stånd tolkning
ar av komplexa fenomen. Ett viktigt klargöran
de är att de analogier och etnografiska utblick
ar som görs i avhandlingen i första hand syftar 
till atl belägga förekomsten av vissa fenomen 
generellt och inte ska tolkas som uttryck för ett 
dil lusionistiskt synsätt. Inledningsvis nämns att 
observationer i fält bildar utgångspunkt för 
den problematik som avhandlingen omfattar. 
Intresset för västra Östergötlands öppna land
skap med dess högar väckte frågan om dessa 
verkligen var slumpmässigt placerade, och, om 
inte, utifrån vilka idéer och med vilken metod 
de då placerats. Dessa frågor som Sahlquist ti
digare behandlat i en licentiatavhandling, 
framlagd vid Lunds universitet (1990), är fort
satt utgångspunkt. Avgränsningen som nu görs 
är mera strikt i kronologiskt hänseende, med 
en koncentration till en förmodad bronsål-
derskontext, även om frågan om kultplatskon
tinuitet är av stor betydelse för resonemanget. 

I kapitel 1 (1), »Kosmologi, väderstreck ocb 
gravorientering», ges en definition av begrep
pen kosmologi - världsuppfattning (världs
bild) och kosmogoni - dvs. idéer om världsall
tets uppkomst. Själva kärnfrågan i avhandling
en är hur tankar som kan inordnas under des
sa begrepp fysiskt kan ha uttryckts i landskapet, 
något som benämns kosmografi. Kapitlet be
handlar hur väderstreck, himlafenomen och 
himlakropparnas tidsmässiga rörelser har for
mat mytologier och utformandet av heliga plat
ser, med exempel från olika kulturer. Därpå 
följande kapitel, »Forskning kring fomtidsast-
ronomi och geometri», som i texten också fått 
numreringen 1, innehåller en kort forsknings-
historik, från 1800-talets uppmärksammande 
av astronomins roll i forntidens Egypten och 
Babylonien, fram till moderna forskningsgre-
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nar som arkeoastronomi och etnoastronomi. 
Därefter sker en fokusering på forskningen 
kring nordvästeuropeisk astronomi i neoliti
kum och bronsålder. Centralt för författaren är 
att visa de stora ansträngningar som lagts ned 
när det gäller att organisera det fysiska land
skapsrummet efter kosmologiska idéer. 

Med utgångspunkt från historisk-etnogra-
fiska analogier visar författaren i kapitel 2 (3), 
»Rumsliga strukturer och rituella landskap», 
hur rituella landskap formats i olika kulturella 
sammanhang. Väsentligt är att lantmäteri och 
geografisk indelning har haft rituella förteck
en i vissa kulturer. FCapitlet inleds med en kort 
presentation av forskningen kring »rituella 
landskap» eller »symboliska landskap» - ett 
forskningsfält som fått stor aktualitet under de 
senaste åren. Författaren poängterar att sym
boliska landskap som formas av ett samhälle 
med religionen som en viktig samhällsfunktion 
bör ha haft en rituell karaktär. 1 kapitel 3 (4), 
»Abstraktionsförmåga, kunskap och makt«, 
lyfter Sahlquist fram kelterna som en lämplig 
kulturgrupp att använda för ett jämförande 
resonemang när det gäller samhällsstrukturen 
under bronsålder i Skandinavien. Åtskilliga 
bronsåldersfynd från Skandinavien påvisar 
kontakter med kontinenten. Jämförelser med 
kelterna behöver alltså inte endast vara av fe-
nomenologisk art utan faktiska influenser kan 
finnas. Av intresse är att kelterna hade en in
delning i stamterritorier. Författaren menar vi
dare att kelterna under förromersk tid haft ett 
väl utvecklat intresse och metoder för lantmä
teri och gränsläggning. 

Från den inledande generella diskussionen 
förs vi i kapitel 5 in i det aktuella geografiska 
området. I kapitlet presenteras undersöknings
materialet - högarna i västra Östergötland -
och dess representativitet diskuteras. Högarnas 
geografiska fördelning analyseras med hjälp av 
något som benämns nearest neighbor method, 
där högarna kopplas samman i grupper utgå
ende från kortaste avstånd dem emellan. I ka
pitlet hänvisas till den katalog över högar i Ös
tergötland vilken finns med som bilaga (1). 
Denna sammanställning är av stort intresse i 
sig, särskilt när det gäller daterade högar och 
vad dateringarna grundas på. Få högar är sak

kunnigt undersökta men det finns fynd från ett 
antal högar som kan knyta dessa till bronsålder. 
Utifrån de fynduppgifter som finns, och med 
utgångspunkt från belägenhet och karaktär, 
drar Sahlquist slutsatsen att högarna i västra Ös
tergötland sannolikt lill stor del härrör från sen
neolitikum/bronsålder. Inom undersöknings
området (Lysings, Dals, Aska, Göstrings, Vi
folka och Bobergs härader, med delar av Gull
bergs och Valkebo härader), får författaren 
fram ett mönster där olika grupperingar av 
högar nära sammanfaller med häradernas 
kärnområden. Han menar därför att häradsin-
delningen, åtminstone till viss del, bör spegla 
en struktur med rötter i den tid då högarna 
byggdes. 

I kapitel 6, »Territorier och härader» be
handlas bl.a. den tvärvetenskapliga forskning
en kring den territoriella indelningen i blin
dare (i Mälarlandskapen) och härader (i Göta
land). En tvistefråga är häradernas ålder och 
på vilket sätt de i sin historiska tappning bygger 
på en äldre, förkristen territoriell indelning. 
Sahlquist konstaterar att frågan om äldre terri
toriell indelning är långt ifrån klarlagd. Han 
menar att man sannolikt redan under bronsål
der hade någon form av territoriell indelning, 
vilket skulle stämma med tolkningen av fram
växande hövdingadömen under denna period: 
»Eftersom höggrupperna så påtagligt överens
stämmer med häradernas kärnområden, finns 
det goda skäl att pröva, om häraderna kan ha 
baserats på forntida territorier av betydligt 
äldre ursprung än yngre järnålder.» (s.81). 

Kapitel 7, »Berg, jord och vatten i västra Ös
tergötland», behandlar de naturgeografiska 
och geologiska förutsättningarna inom under
sökningsområdet Här diskuteras också land
skapets utseende under bronsålder. Pollen
analyser ger vid handen att en omfattande 
skogsröjning skett främst under yngre bronsål
der, vilket är av stor vikt för det fortsatta reso
nemanget. Mycket baseras på att sikt funnits 
inom stora delar av det undersökta området, 
även om författaren menar att detta inte behö
ver ha varit absolut nödvändigt. Även utan fri 
sikt, med hjälp av eldar, facklor e t c , skulle man 
ha kunnat åstadkomma liknande resultat. 

I nästföljande kapitel (8),»Högarnas visuel-
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la nätverk», presenteras faktiska och tänkbara 
siktlinjer mellan högar och höggrupper. 
Författaren konstaterar att det i merparten av 
undersökningsområdet finns goda siktlinjer så
väl inom de olika höggrupperna som mellan 
höggrupper. Han använder här vad han be
nämner nearest sight method, motsvarande 
den nearest neighbor method som använts i ti
digare kapitel. Den grundläggande parame
tern är nu sikten, inte avståndet. Det visar sig 
att flertalet högar och höggrupper inom un
dersökningsområdet har mycket god sikt, såväl 
internt som externt. Författaren diskuterar hu
ruvida andra typer av anläggningar, förutom 
högar, kunnat ingå i kommunikationssystem. 
Särskilt intressanta bedöms då vissa fornborgar 
vara, vilka då förutsätts ha en tradition tillbaka 
till bronsålder - inte nödvändigtvis som forn
borgar men som viktiga platser. Kapitlet avslu
tas med att konstatera att det möjliga visuella 
nätverket mellan högarna i västra Östergöt
land varit mycket omfattande men att det inte 
går att säga i vilken omfattning del kommit till 
praktisk nytta. Författaren menar dock att 
välutvecklad kommunikation bör ha varit ett 
viktigt strategiskt instrument i konkurrens om 
makten i bronsålderns Östergötland. 

I kapitel g, »Det existentiella r u m m e t - ter
ritorier, gränser och kultplatser", behandlas 
dels det geografiska rummets betydelse gene
rellt, dels den hypotetiska territoriella organi
sationen i västra Östergötland. Författaren me
nar att ett hövdingadöme i det aktuella områ
det bör ha innefattat ett antal klangrupper, 
förmodligen representerade av de olika hög-
grupperna. Här förs också ett resonemang om 
eventuella kultplatser, dels med utgångspunkt 
från teofora ortnamn, dels utifrån medeltida 
kyrkplatser. Utgångspunkten för det senare är 
att dessa kyrkplatser skulle ha haft föregånga
re, i form av högar och/el ler kultplatser. En frå
ga som berörs är det hypotetiska hövdingadö-
mets avgränsning österut. Sahlquist menar att 
ett viktigt centrum i västra Östergötland under 
äldre bronsålder kan ha funnits i norra Lysings 
härad, med den tätaste högkoncentrationen, 
för att därefter expandera norrut och österut. 
Tanken är att ett eventuellt hövdingadöme i 
västra Östergötland skulle kunnat börjat ex

pandera österut under yngre bronsålder, var
vid även tyngre lerjordar började brukas. 

De följande kapitlen 10—12 behandlar de 
landskapsgeometriska konstruktioner som för
fattaren tolkar i landskapet. Dessa benämns 
»väderstreckskors med mit tddad axd« och be
står av fyra högar och/el ler förmodade kult
platser som samverkar åt de fyra väderstrecken. 
Två av väderstrecksaxlarna utgör lika långa lin
jer, antingen i öst-västlig orientering (vilket är 
vanligast) eller i nord-sydlig. Utgångspunkten 
är att dessa konstruktioner är medvetet anlag
da med början under äldre bronsålder men att 
de kan ha använts under lång tid och med ti
den omkonstruerats. Korsen är av omfattande 
proportioner, med axlar som ofta har mått 
kring 13 500 m, ibland ca 11 000 m, ibland un
gefär halva denna siffra. Sammanlagt presen
teras 86 väderstreckskors, av vilka flertalet ing
år i korskomplex, dvs. där de ingående plat
serna utgör delar i två eller flera kors, medan 8 
utgör solitärkors. Inget väderstreckskors med 
mittdelad axel existerar inom ett enskilt härad 
och inte heller inom en enskild höggrupp. 
Korsens mittpunkter är istället lokaliserade till 
gränsområden mellan härader. Detta kan då, 
menar författaren, tala för att korsen haft en 
funktion i en stamgemensam struktur och vara 
resultatet av ett rituellt allianssystem mellan 
klanterritorier. 

I kapitel 13 presenteras resultatet av en un
dersökning med avsikt att testa huruvida sam
bandet mellan korsens medelpunkter och hä
radsgränserna är statistiskt signifikant. Att de 
senare häradsindelningarna inte alltid över
ensstämmer med gränsläggningen som hypo
tetiskt kan utläsas ur höggrupperna är inte för
vånande menar Sahlquist, då det vore orimligt 
att senare gränser helt skulle återspegla tidiga
re strukturer. Den statistiska beräkningen i sig 
går jag inte närmare in på. Jag sammanfattar 
endast kort författarens presentation av resul
taten. Dessa tolkas som att det vore ytterst osan
nolikt att korsen slumpmässigt skulle ha fått 
den geografiska fördelning de har. Av de sam
manlagt 86 korsen låg 72 nära medan endast 
14 låg ej nära häradsgränser. För att utröna om 
en påverkan kunde ha skett med utgångspunkt 
från naturgeografiska faktorer, skog, åker, berg 
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e t c , gjordes datorsimuleringar, varvid varje 
hög flyttades slumpvis, minst 250 odi högst 
1000 m i slumpmässig riktning. Dessa simule
ringar gav inte lika hög procentuell andel nära 
häradsgränser som de autentiska korsen. Sahl
quist menar att simuleringsexperimentet styr
ker antagandet om att högarnas platser utvalts 
i syfte att skapa kors nära vad som senare blir 
häradsgränser. 

•Kapitel 14 slutligen utgör en sammanfat
tande diskussion som tar upp de viktigaste slut
satserna. Med hänvisning till bl. a. historisk
etnografiska exempel argumenteras för att del 
sannolikt har funnits en övergripande kosmo
logi i skandinavisk bronsålder, där väderstrecks
axlarna och även polariteten dem emellan kan 
ha varit av stor betydelse. Författaren målar 
upp en hypotetisk bild av den koppling till fö
reställningsvärlden som väderstreckskorsen 
kan ha haft Jämförelser med andra kulturer vi
sar att kosmografiska strukturer av detta slag 
kan höra samman med eskatologiska föreställ
ningar, där högarna som boningar för de dö
das andar/själar kan ha ingått i en övergripan
de kosmografisk struktur. Kopplingen till före
ställningar kring eskalologi och gravplatser gör 
att det kan finnas skäl att anta att de ritualer 
som varit knutna till anläggningarna har varil 
seglivade strukturer med lång kontinuitet I ka
pitlet sammanfattas också resonemanget kring 
korsens territoriella innebörd och en hypote
tisk äldre territoriell indelning för undersök
ningsområdet presenteras. 

I den kritik som följer nedan lägger jag in
gen större vikt vid formalia. Det kan i samman
hanget framhållas att Sahlquists avhandling är 
både välskriven och lättläst, trots delvis svårtill
gängliga resonemang. De inledande kapitlen, 
den teoretiska ramen samt kapitel 1—4 är av-
stor betydelse för analysdelen i avhandlingen. 
Inledningen är ett ambitiöst försök att ge en 
förståelse för att avancerade företag vad gäller 
landskapsgeometriska konstruktioner mycket 
väl kan ha företagits under denna tid. Med ett 
fenomenologiskt förhållningssätt anför förfat
taren intressanta analogier från olika kulturer 
och perioder. När det gäller själva analysen av 
lämningarna i undersökningsområdet blir frå
getecknen flera. Jag tycker mig kunna skönja 

en allt för stor vilja till en specifik tolkning bos 
författaren, med tanke på de allvarliga källkri
tiska problem som finns när det gäller datering 
av högar, eventuell kultplatskontinuitet etc. 
Många osäkra antaganden bildar fundament 
för tolkningarna, vilket gör mig misstänksam 
mot den entydiga tolkningen av väderstrecks
korsen, de statistiska undersökningarna till 
trots. Vad blir resultatet om exempelvis ett stort 
antal högar inte visar sig vara från äldre brons
ålder eller om de medeltida kyrkplatserna inte 
har kontinuitet som kultplatser? 

Ett exempel på viljan att se ett visst mönster 
tycker jag mig se i tolkningen av samstämmig
heten mellan häraderna och höggrupperna (s. 
71 ff). Frågan är om inte detta mönster fram
träder lättare eftersom det redan finns i karl
bilden. Kin lan på s.75 (fig. 37) ger bilden avatt 
avstånden mellan grupper av högar i vissa läll 
föga överstiger dem som finns mellan högarna 
inom en grupp. Man frågar sig därför om inte 
avstånden mellan grupperingar ibland ligger 
så nära avstånden inom grupperna att indel
ningen blir ytterst osäker. Lägg därtill osäker
heten vad gäller dateringarna samt eventuell 
bortodling av högar. Jag finner svårigheter att, 
åtminstone utifrån denna kartbild, se den en
tydiga gruppering till de olika häradernas kär
nor som hävdas. Liknande problem återkom
mer i kapitel 9. Kartan på s. 114 (fig. 56) visar 
olika höggrupper, tolkade som hypotetiska 
klanområden, med nearest sight-linjer marke
rade. De markerade områdena innehåller i 
vissa fall koncentrerade grupperingar, medan 
andra indelningar förefaller mera godtyckliga. 

Man frågar sig om inte författaren ibland 
lägger källkritik och alternativa tolkningar åt si
dan av entusiasm och iver inför sin egen tolk-
ningsmodell. På s. 103 konstateras att en hög i 
Dals härad hade blivit synlig från flera högar i 
den egna gruppen om den flyttats blott ett par 
tiotal meter. Författaren framför i detta sam
manhang möjligheten att man medvetet vall 
att dölja den från sikt inom gruppen, medan 
den skulle ha en markant position utåt. Den 
kritiske läsaren frågar sig naturligtvis om detta 
förhållande inte lika väl kan vara ett argument 
för att sikt inte alls haft någon betydelse. Ett lik
nande resonemang förs kring högarna i södra 
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Göstrings och sydvästra Vifolka härad (s. 103) -
de enda som utgör en markant kontrast mot de 
goda visuella förbindelserna i undersök
ningsområdet totalt sett. 

Det stora antalet siktlinjer mellan de stude
rade platserna lyfts fram i kapitel 8. Detta för
hållande framställs möjligen som mer speciellt 
än vad det behöver vara. När författaren kon
staterar att man för västra Östergötland skulle 
få »uppskattningsvis ett par tusen siktlinjer, en 
omfattning av betydligt större dignitet än vad 
som från början kunde anas« (s. 102), kan man 
tycka att det istället snarare vore förvånande 
om det inte uppstod. I ett öppet, flackt land
skap är det närmast oundvikligt att få en stor 
mängd siktlinjer. När det gäller siktlinjerna 
blandar Sahlquist också in andra typer av forn
lämningar med i sig stor problematik vad det 
gäller dateringar. Även om det är helt riktigt att 
vissa fornborgar har dateringar till bronsålder 
så är det svårt att idag dra för stora växlar 
utifrån detta. All använda sig av fornborgarna 
för att uppnå förbindelselänkar, när även 
andra ingående element har osäkerheter vad 
gäller dateringen, finner jag mycket riskfyllt. 

Dateringsfrågan är av yttersta vikt för tolk
ningarnas trovärdighet. Även om Sahlquist me
nar att platskontinuitet när det gäller kult kan 
ha varit vanlig, så är ju äldsta daleringen av plat
serna av stor betydelse. Den främsta osäkerhe
ten ligger dock i att flertalet högar är odatera
de. Av de daterade högarna i området har dock 
majoriteten dateringar till bronsålder, vilket i 
sig kan stödja författarens antaganden. Osä
kerheten är ändå så stor, totalt sett, att det är 
tveksamt om man med någon säkerhet kan tol
ka komplicerade system i landskapet, med des
sa högar som viktiga ingående element. 

Förekomsten av de många väderstreckskor-
sen ställer jag mig själv ytterst tveksam inför. 
Det finns allt för inånga osäkerheter, främst när 
det gäller datering och urval av ingående forn
lämningar, de statistiska sambanden mellan 
kors och häradsgränser till trots. Att man kan 
ha konstruerat kors och utnyttjat landskaps

rummet på ett sådant sätt som Sahlquist menar 
är i och för sig helt möjligt. Det handlar inte 
om någon särskilt avancerad form av lantmäte
ri. Den kan ha utförts med relativt enkla medel, 
vilket också redovisas i avhandlingen. Frågan är 
snarast om just denna tolkning är trolig eller 
om den koppling som tycks finnas mellan vä
derstreckskors och häradsgränser lika väl kan 
tyda på någon annan form av planering. 

Att ge sig på frågan om häradernas ur
sprung med utgångspunkt från höggrupper-
ingarna och väderstreckskorsen är mycket vå
gat. Frågan har behandlats av åtskilliga forska
re från flera discipliner. Få om ens någon bar 
velat se en så tidig datering som bronsålder av 
en eventuell territoriell indelning som kan 
ligga bakom häraderna. Sahlquists resone
mang kring indelningen i olika klangrupper 
och stamterritorier stämmer dock i princip bra 
med den bild som börjar växa fram av bronsål
derns Europa. Hypotesen om en lång kontinui
tet när det gäller sådana strukturer är värd att 
forskas vidare utifrån. 

Kanske har man resonerat just så som 
Sahlquist menar under bronsåldern i västra Ös
tergötland, kanske är mycket en konstruktion 
eller en feltolkning. För mig är inte detta det 
mest avgörande i min personliga bedömning 
av avhandlingen som helhet. Dess värde som 
vetenskaplig skrift står inte och faller med tolk
ningen. Mest betydelsefullt är det principiella 
resonemang som förs om hur landskapet kan 
ba varit utnyttjat och varför. Något som jag 
dessutom, trots tveksamhet mot tolkningarna, 
bedömer som lovvärt är att Sahlquist vågar ge 
sig på tolkningen av ett konkret material, 
med alla de risker som det medför. 
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