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Recensioner 

Terje Spurkland, / begynnelsen var FUTHARK 
Norske runer og runeinnskrifter. Skrifter fra 
Landslaget for norskundervisning 138. Oslo 
2001. 224 s., ill. ISBN 82-02-19680-9. 

Ett översiktligt arbete över Norges runinskrif
ter motsvarande Sven B.F. Janssons Runin
skrifter i Sverige (1963 ff.) eller Erik Moltkes 
Runerne i Danmark og deres oprindelse (1976) har 
länge saknats, vilket gjort det norska runmate
rialet svåröverskådligt. Visserligen är de urnor
diska runinskrifterna förtjänstfullt och samti
digt populärt behandlade av Gerd H0si i boken 
Runer - Vare eldste norske runeinnskrifter (1976), 
men för det vikingatida och medeltida materi
alet får man söka sig tillbaka till Magnus Olsens 
översikt De norr0ne runeinnskrifter i det sjätte ban
det av samlingsverket Nordisk kultur (1933). 
Denna framställning är i dag minst sagt föråld
rad, inte minst genom det stora antal medelti
da runinskrifter som har påträffats i Norge un
der de senaste sjuttio åren. Med / begynnelsen 
varFLITHARK. Norske runer og runeinnskrifter^fyl
ler Terje Spurkland följaktligen en stor lucka i 
den rimologiska handbokslilteraturen. 

Spurkland presenterar sitt material huvud
sakligen i kronologisk ordning och efter varje 
längre avsnitt ges en litteraturförteckning i ur
val. Möjligen är det lite förvånande att en över
sikt av Norges runinskrifter inleds med den 
gotländska Kylverstenen, men det är säkert ett 
val som styrts av titeln. Märkligare är då att 
Norges äldsta runinskrift - spjutspetsen från 
0vre Stabu - inte ens nämns i boken. 

Inledningsvis ges en ganska kort översikt av 
principerna för den äldre futharkens tecken
system och förhållandet till det urnordiska 
Ijudsystemet. Här berörs också runskriftens ur
sprung. Spurkland menar att runorna måste 
ha skapats i nära kontakt med det latinska al
fabetet, men »at oppfinnerne av runeskriften 
har forholdt seg relativt selvstendig til sine fore-
legg» (s. 1 7). Enligt hans åsikt är det endast i 
fyra fall (K, H, I, t) där det råder full överens
stämmelse mellan form och Ijudvärde i de bå

da teckensystemen, medan inte mindre än tolv 
runtecken klassificeras som »ukjente i latin» 
(s. 16). Som jämförelse kan det nämnas att 
Henrik Williams (The Origin of the Runes, i 
Frisian Runes and Neighbmmng Traditions (1996), 
s. 211 ff.) genom att endast ta hänsyn till form-
likhet (och inte Ijudvärde) har lyckats para 
ihop så gott som samtliga av den äldre futhar
kens runor med bokstäver i det latinska alfa
betet, vilket skulle kunna tyda på ett närmare 
samband. 

Avsnitten om runinskrifterna med den äld
re futharken omfattar ett 50-tal sidor, vilket är 
väl motiverat. De norska inskrifterna uppgår 
enligt Spurkland till ca 55, vilket motsvarar unge
fär en fjärdedel av det nordiska materialet. 
Kapitlen ger en god inblick i de problem som 
runologen ställs inför och hur försiktigt man 
bör handskas med en del av de tolkningar man 
finner i litteraturen. 

Särskilt belysande är behandlingen av bry
net från Ström (s. 42 ff.) och Eggjastenen (s. 65 
ff), där olika forskare har kommit till helt vä
sensskilda resultat. Det som en menar handlar 
om forntida slåtterarbete uppfattar en annan 
som en förbannelse mot en tänkt gravskändare. 
På samma sätt kan en bloddrypande begrav
ningsritual med runmagiska inslag utan allt för 
stora differenser i läsningen förvandlas lill be
skrivningen av ett skeppsbrott på Sognefjor-
den. Som Spurkland klart gör reda för beror 
olikheterna ofta på vilka yttre förutsättningar 
som läggs till grund för analysen, t.ex. fyndom-
ständigheter eller vilken typ av föremål som 
bär inskriften. Även forskarens förväntningar 
på innehållet i texten eller teorier om språkut
vecklingen kan vara avgörande för den slutliga 
tolkningen. 

Spurkland förordar kär liksom på flera stäl
len i boken en mera strikt arbetsgång, där man 
inledningsvis strävar efter att etablera en så sä
ker läsning av runtexten som möjligt. Först där
efter kan tolkningsarbetet ta vid och som sista 
punkt står uppgiften att sätta in den tolkade 
texten i ett kulturellt sammanhang. Denna me-
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todik kan verka självklar, men som Spurkland 
visar är det inte helt ovanligt att det görs grova 
avsteg från den. 

Beträffande de urnordiska inskrifterna är 
Spurkland ofta refererande och sparsam med 
att själv fälla ett avgörande mellan konkurre
rande tolkningar. Det kan dock noteras alt han 
för det mycket omdiskuterade runordet alu fö
redrar tolkningen 'öl'. Övriga teorier rörande 
detta ord sammanfattas endast kort med me
ningen: »Andre forskere mener alu kun var et 
trylleord uten noen klar betydning» (s. 56). En 
tolkning som här kunde ha nämnts är Lennart 
Elmeviks tänkvärda förslag att alu inte alls skall 
uppfattas som ett substantiv ulan som en verb
form i första person singularis av germ. *akin 
'växa, nära'. Ordet alu kan alltså tolkas som 
'(jag) ger kraft", vilket med tanke på att det of
ta uppträder på brakteater och amuletter ger 
en mer osökt mening. Det skall dock nämnas 
att Elmeviks artikel linns upplagen under litte
ratur i slutet av avsnittet ocb att den därför lätt 
kan hittas av den intresserade. 

I avsnittet »Hvem var runeristeren?» (s. 57 
ff.) behandlar Spurkland de sparsamma upp
gifter som finns i inskrifterna om ristarens so
ciala position och om det samhällsskikt som 
producerade de äldsta runinskrifterna. Här re
fereras också de viktigaste tolkningarna av den 
gåtfulla »titeln» erilaR, som ibland lite oreflek
terat brukar översättas med »rimmästare» eller 
»runristare». Enligt Spurkland (s. 62) är det 
endast i två fall av åtta som en »eril» uttryckli
gen säger sig ha ristat runorna och där det skul
le kunna tydas som »en slags yrkestitel i tilknyt
ning lil runeknnsten». Han menar att det i stäl
let lika gärna kan röra sig om »en verdslig stor-
inann som i kraft av å tilhore överklassen også 
kunne riste runer.» 

De vikingatida runinskrifterna i Norge är i 
jämförelse med Sverige och Danmark förhål
landevis få och sammanlagt finns endast ca 50 
runstenar. I kapitlet om de vikingatida runin
skrifterna (s. 99 ff.) ges en ganska detaljerad 
beskrivning av nästan hälften av dessa samt 
några av de runristade stenkorsen på Isle of 
Man. Spurkland lägger stor vikt vid atl jämföra 
de ortografiska egenheterna i inskrifterna med 
det vikingalida Ijudsysiemet, men sätter också 

in de enskilda inskrifterna i ett kulturhistoriskt 
sammanhang. 

Liksom i Sverige är det bara en bråkdel av 
de norska runstenarna som kan knytas till hi
storiska händelser och därmed dateras säkert. 
Ett lysande undantag är Kulisienen (s. 120 ff.) 
som är påfallande exakt: »Tolv vintre hadde 
kristendommen vaert i Norge...» (eller enligt 
den senaste läsningen: »bedret (forholdene) i 
Norge» alternativt »vasrt gjeldende rett i 
Norge»). Problemet är här från vilket år man 
ska räkna Norge som kristet. Den starkaste in
diciekedjan - som bl.a. inkluderar en eventuell 
broläggning intill stenen dendrodaterad till 
1034 - pekar på att inskriften kan syfta på ting
et på Moster 1022, då Olav Haraldsson fick ett 
lagförslag antaget om att kristendomen skulle 
vara landets religion. 

Emellanåt har inan också försökt tidfästa de 
norska runstenarna genom att identifiera nam
nen på stenarna med personer kända från den 
norröna sagolitteraturen. De flesta av dessa för
sök måste enligt Spurkland avskrivas. Hit hör 
runstenen från Oddernes kyrkogård, som har 
ansetts vara rest av en gudson till Olav den he
lige. Tolkningen förutsätter dock en felristning 
hala i stället lör halka. Som Spurkland visar (s. 
127) ligger det närmare till hands alt hala är en 
form av adjektivet hallr 'sned' och stenresaren 
bör i stället ha varit gudson till en annars okänd 
storman, »Olav den snede». 

Den sista delen av boken ägnas de medeltida 
runinskrifterna, som uppgår till mer än 1 400 
stycken, vilket är ungefär dubbelt så inånga som 
är kända från svenskt område under samma pe
riod. Mellan 800 och 900 av dessa utgörs dess
utom av inskrifter på föremål som har påträf
fats vid arkeologiska undersökningar i städer 
som Bergen, Oslo, Trondheim och T0nsberg. 

Runorna användes under medeltiden i en 
mängd olika sammanhang och Spurkland ger 
exempel från både den kyrkliga och profana 
sfären. Textgenrerna är också många och om
fattar allt från gravinskrifter, hantverkarsigna-
tmer ocb Bromma böner till ägamiärkningar, 
korrespondens, poesi och mer eller mindre ob
scent klotter. Atl runorna utgjort en integrerad 
del av det medeltida vardagslivet framgår inte 
minst av att en bergensare på 1 100-talet an-
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vände just runor för all brodera(l) Vergilius-
dtatet Awor vincit omnia på ovanlädret till sin 
sko (s. 196). 

Runskriften hade genom introduktionen 
av det latinska alfabetet på 11 ootalet fått stark 
konkurrens, men märkligt nog innebar detta 
snarare ett uppsving än en tillbakagång för den 
inhemska skriften. En bärande fråga i kapitlet 
om medeltidens runor är varför inte runraden 
dog ut när den latinska skriften infördes. Enligt 
Spurkland (s. 213 f.) - och flera forskare med 
honom - berodde det på att de båda skrift-
systemen hade olika funktion. Lagar, religiösa 
texter, historieskrivning och offentliga brev-
skrevs med latinska bokstäver på pergament. 
Mottagaren var kollektivet i samtiden, men tex
terna skulle också bevaras till de efterkomman
de. Runskriften ser Spurkland däremot som 
»svaret på det akulte skriftlige konnnunikasjons-
behov», där adressaten vanligtvis var en enskild 
person. En inskrift i trä kunde lätt skapas med 
den kniv man bar i bältet och eftersom inskrif
terna i regel var korta kunde mottagaren 
snabbt tillägna sig innehållet. När detta väl var 
gjort kastades runpinnen bort. Spurkland gör 
här en jämförelse med dagens post-it-lappar, e-
brev och sms-meddelanden och likheterna är 
onekligen slående både vad det gäller innehåll 
och skrivkonventioner. Liksom de medeltida 
runinskrifterna har denna kommunikation 
inånga drag av muntlighet över sig. I Norge 
blev runorna utkonkurrerade av den litterära 
latinskliften under 1400-ialet. Hur styrkemät-
ningen mellan dagens elektroniska kommuni
kation och den litterära skriftkulturen kom
mer att udålla lämnar Spurkland åt framtiden 
att utvisa. 

I begynnelsen var FVFHARKär skriven på ett 
ledigt och lättflytande språk med åtskilliga humo
ristiska inslag. Boken är också generöst illust
rerad, men tyvärr är bildmaterialet ibland av så 
låg kvalitet att det är svårt att få cn bra uppfatt
ning om föremålen och deras inskrifter. Det 
gäller t.ex. inskriften på Bratsbergspännet (s. 
38) liksom Alstadstenen (s. 116) och Dyn nä
stenen (s. 119). Att illustrationsmaterialet del
vis är otydligt uppvägs av att de flesta inskrif
terna inte bara återges i translitterering utan 
också med runtecken, en princip som sedan 

gammalt tillämpas i det norska runverket Norges 
innskrifter med de yngre runer (1940 ff.). För den 
som vill lära sig läsa runor och skilja mellan de 
olika varianterna av runraden är detta givetvis 
tacknämligt. Dessvärre lider återgivningen av 
runorna av en påfallande brist på korrekturläs
ning. De viktigaste felen finns på ett rättelse
blad över »noen feilristninger», men en hel del 
återstår att upptäcka i texten. Att tecken fått fel
aktig form som t.ex. i i stället för + eller <> i stäl
let för 'ivsom på Gallehushornet (s. 33) är väl 
närmast petitesser. Mer förvirrande är att det 
ibland står r ( i ) där tecknet borde ha haft for
men A d.v.s. o (t.ex. i inskrifterna på s. 147, 
157). Fel av denna typ gör atl en del av den pe
dagogiska poängen med att återge inskrifterna 
med runor går förlorad, men detta kan för
hoppningsvis rättas till i en andra upplaga. Aven 
i translitlereringarna av runtexterna finner man 
ibland onödiga fel, t.ex. används flera gånger r 
där runan borde ha återgivits med R. 

Intrycket av / begynnelsen var FUTHARK År 
annars genomgående mycket gott. Boken ger 
visserligen inga bidrag vad det gäller nyläsning 
och nytolkning av svåra inskrifter, men det är 
inte heller syftet, vilket klart deklareras i föror
det. Samtidigt skall den inte enbart ses som över
sikt av det norska runmaterialet, utan fungerar 
minst lika bra som en introduktion i mnologi 
och runologisk metod. 

Magnus Källström 
Institutionen för nordiska språk 

Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 

magnus.kallslrom@nordiska.su.se 

Per Persson & »Karl-Göran Sjögren, Falbygdens 
gånggrifter. Del 1. Undersökningar 1985—1998. 
English summary. Med bidrag av T. Ahlström, 
K. Axelström, L. Bägerfeldt, R.E.M. Hedges, J. 
Jansen,). Kjärsgård,E.-L. Larsson, A.R. Millard, B.-
A. Munkenberg & A.W.G. Pike. GOTARC C34. 
369 s., ill. Göteborg 2001. ISBN 91-85952-31-1. 

Föreliggande publikation utgör en samman
ställning av och diskussion kring de undersök
ningar av gånggrifter i Falbygden som utförts 
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inom det Göteborgsbaserade forskningspro
jektet »Gånggrifterna i centrala Västergötland 
och deras bakgrund». Projektet inleddes 1985 
och majoriteten av fältundersökningarna som 
redovisas ägde rum under åren 1985—1988. En 
kommande andra volym är tänkt att behandla 
materialet från boplatsinventeringar och -under
sökningar i samma område. 

Boken inleds med en ambitiös presentation 
av kambrosilurområdet i centrala Västergöt
land, med en omfattande såväl naturgeografisk 
som forskningshistorisk bakgrund. Projektet pre
senteras i korthet, och därefter följer på om
kring 160 sidor en återgivning i grävrapports-
förm av undersökningarna av tolv gånggrifter, 
varav nio undersökts inom ramarna för projek
tet. Efter undersökningsbcski ivningai na följer 
så ett 30-sidigi diskiissionskapitel, där frågor 
som gånggrifternas datering, deras geografiska 
lägen, högarnas uppbyggnad, depositioner 
framför mynningarna samt begravningar i mo
numenten tas upp till diskussion. I appendix-
förm redovisas en stor mängd l4C-dateringar, 
och under rubriken »Analyser och bidrag» åter
ges på de sista 100 sidorna sex olika avsnitt av 
andra författare, med mer eller mindre tydlig 
koppling lill det aktuella projektet 

I den reviderade projektbeskrivningen från 
1986 angavs tre olika problemområden som 
centrala: släktskapsrelationer och gravarnas roll 
i dessa, symboluttryck och sociala grupperingar, 
samt territorialitet och landskapsorganisation 
med tyngdpunkt på produktionsformer och 
boplatsernas rumsliga förhållande till gravar
na. Naturvetenskapliga analyser utnyttjades fli
tigt med varierande framgång, främst ' iC-date-
ring men även olika kemiska analyser av jord, 
landniolluskanalyser samt [Killen- och växunakro-
lossilanalyser. En viktig aspekt att belysa ansågs 
vara markanvändningen på platserna före mo
numentens uppförande. Fältundersökningar 
var följaktligen av avgörande betydelse, och ut
grävningar av valda gånggrifter påbörjades re
dan 1985 i projektets inledande skede. Dessa 
utfördes enligt en genomgående konsekvent 
strategi, där högens uppbyggnad samt området 
framför gängens mynning blev föremål för un
dersökning. I några fall togs även prov-gropar 
upp i gravarnas omedelbara närhet, i syfte att 

lokalisera eventuella boplatslämningar. Utgräv
ningarna resulterade i belysning av elt flertal ti
digare ej uppmärksammade aspekter på gång-
griftema, bland annat högarnas komplexa och 
medvetna konstruktion samt standardiserade 
ritualer med deponering av keramik, ben och 
flinta framför gånggrifternas mynningar. 

Diskussionskapitlel utgör trots sitt relativt 
blygsamma omfång bokens kärnfullaste del. 
Här lyfts flera vikliga aspekter fram som på oli
ka sätt kommit till ny belysning genom projek
tet. Bland annat visas genom en GIS-baserad 
analys på ett övertygande sätt att gravarna på 
Falbygden genomgående inte är placerade för 
att synas över så stora områden som möjligt. 
Inte heller undviker de att synas från varandra; 
det tycks helt enkelt vara andra faktorer som 
styrt. De inledande studierna av boplatserna 
bar visat att dessa genomgående inte är synliga 
från gravarna och vice versa, och man förestäl
ler sig en rumslig (visuell) uppdelning mellan 
liv och död. 

Andra resonemang som förs rör gånggrif
ternas datering. Med stöd av "C-daieiingar 
från gånggriften i Landbogården (Gökhem, 
Raä 17) argumenteras för en början av gång-
griftstraditionen redan omkring 3500 f.Kr., 
vilket är århundraden äldre än vad som tidigare 
ansetts vara fallet. Vidare visade utgrävningen 
av samma gånggrift att de tidigaste begrav
ningarna utgjordes av artikulerade skelett i 
hockerställning, något som allmänt brukar 
föras till ett sent stadium av mellanneolitikum. 
Man avvisar således, åtminstone vad gäller 
gånggriftstraditionens inledningsfas, teorierna 
om skelettering ocb hantering av benen på an
nan plats än gånggriften i vilken de påträffats. 
Detta anses istället vara ett senare fenomen, 
och tolkas även som orsaken till att så få »ur
sprungliga» begravningar (hockergravar) på
träffats. Generaliseringen från en megalitgrav 
med påvisat tidiga hockergravar till ell övergri
pande gravskick av dylika är förvisso oförsiktig 
men ska inle beröras närmare här. 

Då projektet inleddes hade få undersök
ningar udörts i modem tid av gånggrifter i Fal
bygden. Depositioner framför gångens myn
ning hade här bara observerats i ett fall, och 
högarnas uppbyggnad var likaledes dåligt känd. 
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Med denna bakgrund hade således projektet ett 
angeläget problemområde och intressanta frå
geställningar. Emellertid präglades fältarbetet 
och de påföljande analyserna av en del meto
diska problem, och ofta kan skönjas ett tämli
gen okritiskt förhållningssätt till de metoder 
som används (det gäller allt ifrån landmollusk-
analys till 14C-datering). Följande syfteformu
leringar är avslöjande: »Syftet var [...] att ta jord
prover för pollen, makrofossil och landmolkisk-
analys» (s. 129, min kursivering); »Syftet med 
undersökningen var att samla in keramik och 
andra fynd...» (s. 144, min kursivering). För
farandet innefattar ett metodologiskt själv
mord där man inte tycks ha vägt frågeställ
ningar och tänkbara metoder mot varandra 
och på det sättet resonerat sig fram till vilken 
metod som erbjuder bäst möjligheter i respek
tive fall. Istället har man valt en metod som ver
kat spännande ock utfört den på det material 
som funnits till hands, och förväntat sig ett till
fredställande resultat. De kemiska analyserna 
är ett gott exempel; jordprover från lager un
der högarna analyserades i Skara »på samma 
sätt som för det moderna lantbruket», vilket in
nebär att halten av kalium, fosfor samt inull-
halten bestämdes. Även landmolluskanalyser 
utfördes. Metoderna i sig diskuteras över hu
vud taget inte, och i texten sägs vidare att det 
främst är fosforhalten som är av intresse efter 
som den »torde svara mot» fosfathalten. For
muleringen vittnar om obefintlig insikt i meto
den i fråga, något som går igen på många håll 
i boken. Med god vilja siktar man högt och 
kommer därför inte ens halvvägs. Naturveten
skapliga metoder erbjuder förvisso arkeologin 
mycket stora möjligheter, men det är inte rim
ligt att tro att de skall lösa alla problem enbart 
genom sin uppenbarelse. Liksom i alla andra 
vetenskapliga sammanhang måste frågeställ
ningar och metoder utvärderas mol varandra, 
och det får anses förkastligt att utföra dyra ana
lyser utan att veta vad man vill eller kan använ
da resultaten till. När man väl beslutat sig atl 
använda en viss metod måste hänsyn tas till dess 
begränsningar och möjligheter. Att flera av de 
inom projektet utförda naturvetenskapliga 
analyserna gav svårtolkade eller obefintliga re
sultat kan således inte skyllas på analysmeto

derna i sig eller på olyckliga yttre omständig
heter, utan är en direkt följd av bristande för
ståelse för metodernas möjligheter respektive 
begränsningar. 

Per Persson har under åren gjort sig känd 
som en flitig nyttjare av 14Ometoden. Jag kan inte 
ifrågasätta hans kunskap rörande denna metod, 
men vissa passager i boken får mig ändå att rea
gera. I avsnittet om gånggrifternas datering 
skrivs att det inom projektet fanns en idé om att 
träkol som påträffades i eller under högarna 
skulle kunna ge en datering av högens uppfö
rande. Tanken var att man genom att samla in 
och datera träkolsprover från markytor under 
högarna skulle få fram ett mönster där ingen av 
dateringarna är yngre än den tid då gånggrif
terna byggdes. Förvisso, men detta torde i san
ningens namn vara en av de mest ineffektiva me
toder som över huvudlaget finns att tillgå. Hur 
inånga dateringar behövs innan resultatet blir 
användbart? Tre dateringar utfördes på detta 
sätt... Samma resonemang fast omvänt gäller ju 
rimligen för dateringar av begravda individer, 
dock med ett väldigt mycket större material att 
tillgå samt ett tämligen odiskutabelt samband 
mellan det daterade och anläggningen, vilket 
aldrig kan fås för träkol från lager under högen. 

Falbygden är ett av Sveriges mest intressanta 
och uppmärksammade fornlämningsområden, 
och boken torde i egenskap av den första mo
nografin i ett nästan tjugoårigt forskningspro
jekt vara en efterlängtad publikation. Tyvärr är 
det nog många som blir besvikna; omslaget lo
var mer än vad innehållet bjuder. Boken är till 
stor del baserad på tidigare publicerade arbe
ten, vilket gäller både grävrapporterna och fle
ra av bidragen. De sistnämnda håller dessutom 
en fantastiskt ojämn nivå, och tar läsaren ge
nom en översättning av en artikel tidigare pub
licerad i Journal of Archaeological Science via en 
sammanfattning av en tio år gammal Ouppsats 
och en missnöjd megalitforskares försvarstal 
till en ytterst noggrann och förtjänstfull men 
bitvis pretentiös osteologisk analys av Röss-
bergamaterialet. De nyskrivna styckena i boken 
håller till och från en hyfsad nivå, men på det 
stora hela ger boken ändå ett extremt spretigt 
och slarvigt intryck. Korrekturfelen är många, 
och arbetet genomsyras av en iögonfallande in-
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konsekvens i såväl språkbruk som sakuppgifter 
de olika avsnitten emellan. Det som lyfter arbe
tet och gör att det trots allt förtjänar en plats i 
bokhyllan är den mängd nytt material som nu 
presenteras i ett sammanhang, med en stor 
mängd '4C-dateringar och delvis nya aspekter 
på gånggrifterna, erhållna genom de talrika 
fältundersökningarna. Att sträckläsa boken är 
ungefär så roligt som man kan förvänta sig av 
ett dussin illa korrekturlästa grävrapporter fyll
da med dåliga argument, men som referensvo-
lym kominer den säkert att stå sig länge. 

Ludvig Papmehl-Dufay 
Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) 

Greens villa 
Stockholms universitet 

106 gi Stockholm 
lpd@arklab.su.se 

Mats G. Larsson, Götarnas riken. Upptäcktsfärder 
till Sveriges enande. Illustrationer av Hans 
Ekerow. Bokförlaget Atlantis. Stockholm 2002. 
212 s. ISBN 91-7486-641-9. 

Åtskilligt har på senare år skrivits om götarnas 
länder och deras betydelse för riksbildningen. 
Mats G. Larsson har följt med och själv deltagit 
i debatten. I denna skrift lägger han fram sin 
uppfattning, som går stick i stäv mot antagan
det att det götiska inflytandet var starkt under 
ett sent riksbildningsföiiopp. karsson anknyter 
lill de forskare som har hävdat svealändskt in
flytande under ett tidigt riksbildningsföiiopp. 
Götaskolans anhängare påpekar alt kristendo
men tidigast slog igenom i Götaland och häv
dar att kyrkan har haft stor betydelse för riks
enandet. Larsson anknyter till äldre forskning 
och till källorna i det att han hävdar att kris
tendomen skakade riksenheten genom mot
sättningarna mellan hedningar och kristna. 
»Under ett helt århundrade bröt den sönder 
den värdegemenskap mellan stammarna i riket 
som hednatron trots allt kade inneburit, sam
tidigt som sveakungen förlorade den mycket 
speciella legitimitet han troligen haft i sin 
egenskap av gudarnas ättling.» Larsson påpekar 
- mycket träffande - att den nya uppfattningen 

om kristnandets betydelse har slagit igenom 
icke på grund av vetenskapliga inlägg utan sna
rare på grund av upprepning. »På kort tid har på 
så sätt en delvis ny bild av Sveriges historia vun
nit insteg utan att det föregåtts av någon egent
lig forskningsdebatt med förankring i källorna, 
vilka tyvärr fått en allt mindre roll till förmån för 
vidlyftiga teorier.» (s. 8 och 181.) 

Något götaländskt inflytande i svealandska
pen har man ännu icke påvisat, men Larsson 
framhåller ett svealändskt inflytande i götaland
skapen vad gäller ortnamn och fornminnen. 
Andra forskare har gjort så före honom, men 
detta inflytande har på senare år varit förbisett. 
Det nya i hans framställning är att han påvisar 
att spår av inflytande finns längs de vattenvägar 
som från svearnas farvatten leder in i götarnas 
länder. Tack vare Motala ström kan man kom
ma in i Östergötland med små roddskepp, och 
från Hjälmaren kan man fara uppför Svartån 
och nedför Letälven till Vänern. Detta förut
sätter lätta båtar och dragning av dem över 
land vissa sträckor. Till de intressantaste insla
gen i boken hör redogörelsen - tyvärr alltför 
kort - för hur man med nybyggda småbåtar av 
forntida typ har tagit sig uppför dylika vatten
drag. Från Mälaren har man nyligen färdats till 
Vänern på sju dagar. 

Vill man förklara anledningarna till detta 
inflytande så tvingas man göra antaganden. 
Skall svealändska inslag förklaras med krig och 
erövring eller samarbete och gifterinålsförbin-
delser mellan hövdingasläkterna eller med han
del och allmänt kulturutbyte? Larsson stannar 
för krig och erövring, eller rättare sagt, in
trängande och skattkrävning. Några berättan
de källor har han inte, vilket han själv erkän
ner, men han pekar på utvecklingen i Ryssland 
där svear slog sig ned på orter vid vattenvägar
na och krävde in skatt. Han påpekar atl våld 
och krig då ansågs vara en högst lovvärd verk
samhet och att vikingatiden är fylld av våld, krig 
och plundring. Tyvärr har han alltför rätt i sina 
påpekanden, men just den omständigheten alt 
krigföring var den mest hedrade och uppmärk
sammade verksamheten har medfört att man 
har berättat mest om krig och endast i förbifar
ten någon gång har omnämnt andra orsaker 
till riksbildning. I Gutasagan berättas att »många 
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konungar stridde mot Gotland». Gutarna ingick 
dock avtal med svearnas konung och åtog sig 
att betala en årlig skatt. »Så gingo gutarna fri
villigt under svearnas konung, för att de måtte 
fria söka till Sverige på alla ställen utan tull och 
alla avgifter.» Gutasagans källvärde är visserli
gen okänt, men den ger oss en anledning till att 
gutarna fortsatte att tillhöra Sveariket Till
hörde man ett större rike så kunde man delta
ga i en större gemensam marknad. 

Känt är hur den norske kungen med olika 
förmåner knöt till sig isländska och grönländska 
stormän, och hur dessa fick sina landsmän med 
sig så att man erkände den norske kungen som 
sin konung. Så skall det - enligt sagorna - ha 
gått till även när jämtlänningarna gick över 
från Sverige till Norge. 

En stor fördel ined att tillhöra ett mäktigt ri
ke var att fientliga grannar visste att om götar
na eller finnarna anfölls så skulle dessa kunna 
företaga hämndetåg tillsammans med hjälp-
styrkor från svearna. Känt är att finnarna bru
kade anropa svearna om hjälp, och att svear, 
finnar och lavas ter tillsammans företog krigs
tåg mot ryssarna sedan dessa hade härjat i Fin
land (Lars Gahrn 1989, Bkmd svear och götar, s. 
44 och 72). När norske kungen Magnus barfot 
omkring 1100 hade anfallit götarna skall svear 
och götar - enligt sagorna - ha företagit ett ge
mensamt motanfall. 

Del fanns alltså inånga fördelar med att an
sluta sig till ett större rike, men i detta fall be
höver den ena förklaringen inte utesluta den 
andra, ty riksenandet har säkerligen både tagit 
tid och måst göras om flera gånger. Onekligen 
har erövringsteorin dryftats minst på senare år, 
och orsaken är åtminstone delvis att vi - som 
Larsson antyder (s. 64) - helt enkelt ogillar 
tillvägagångssättet. Våldet var dock inte riktat 
åt endast ett håll. Under äldre medeltiden var 
kungarna - som Larsson framhåller - tvungna 
att slå ned motstånd även bland svearna. 

Boken är populärvetenskaplig vilket med
för att framställningen är kortfattad och över
siktlig. Man skulle gärna se att Larsson vida
reutvecklade sina tankar om tegnar och dräng
ar. Sådana omnämns på många runstenar, och 
vissa forskare har menat att de skulle ha varit 
den danske kungens handgångna män. Lars

son visar att tegn och dräng har varit hedrande 
benämningar i största allmänhet. I äldre väst
götalagens biskopslängd kallas ett par biskopar 
för tegnar, och i kungalängden används ordet 
dräng om ett par svenska kungar! (Till för
tjänsterna hos Larssons bok hör att dessa läng
der liksom lagmanslängden har bifogats i ny
översättning.) Med tanke på de långtgående 
antaganden som har gjorts angående tegnar 
och drängar vore det önskvärt att Larsson ut
förligare behandlade och vidareutvecklade 
denna kritiska uppfattning. 

Äldre vattenvägar är en intressant historia. 
Kring Långhundraleden i Uppland har en sär
skild förening uppstått, Arbetsgruppen Lång
hundraleden. Något liknande vore önskvärt 
för exempelvis Motala ström, Göta älv med till
flöden, Klarälven och andra vattendrag. Många 
forskare, däribland jag, har framhävt vinterfär
dernas betydelse, se även Sören Sindbaeks arti
kel om »Varaegiska vintervägar» i denna årgång 
av Fornvännen (s. 179—193). Även denna fråga 
vore värd en fördjupad behandling. I denna 
bok är Larsson helt inriktad på sjöfärderna. 

karsson har ännu en gång visat att han är en 
av våra främsta och omdömesgillaste kännare 
av vikingatidens historia. På grund av källfat-
tigdomen kan man endast sällan lägga fram 
»eviga sanningar», och i stället måste man för 
det mesta nöja sig med tolkningsförslag. Där
för kommer debatten att gå vidare. Boken av
slutas med ett omfattande och mycket använd
bart register. Till skillnad från många andra de
battinlägg är denna bok ett som man har an
ledning att återvända till. 

Lars Gahm 
Mölndals museum 

SE-431 82 Mölndal 
kars.Gahrn@molndal.se 

Olof Sundqvist, Freyrs offspring. Rulers and reli
gion in ancient Svea soäety. Acta Universitatis 
Upsaliensis. Historia Religionum 21. Uppsala 
BOOS. 420 s. ill. ISBN 91-554-5263-9. 

Seit der Erstveröffendichung von James George 
Frazers beriihmtem Werk The Golden Bough im 
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Jahre 1890 hat die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Herrschern und Religion die 
Forschung immer wieder beschäftigt. Sowohl 
die Kritik an der Mythos- und Ritualschule wie 
auch die Entfaltung der Uppsala-Schule regten 
zu heftigen Debatten an, die wiederum zu un
terschiedlichen Positionen fiihrten. Die 
Rezeption der Problematik ist gegenwärtig von 
einem breiten Spektrum geprägt, das von 
scharf ablehnender Kritik iiber skeptische 
Zuruckhaltung bis bin zu breiter Zustiminung 
reicht. Das die Diskussion nur unzulänglich 
wiedergebende Paradigma .Sakralkönigtimi' 
ist dabei zu einem Schlagwort geworden, von 
den einen als Ausdruck längst uberholter 
Forschungspositionen gebrandmarkt, von an
deren als aussagekräftige Kategorie bewahrt. 
Einigkeit besteht allein dariiber, dass die 
Quellenlage problematisch ist 

Die religionsgeschichtliche und die histori
sche Forschung sind sich inzwischen dariiber 
im klaren, dass Einsichten und Hypothesen aus 
dem Bereich der Erforschung des Vorderen 
Orients nicht einfach auf die Verhällnisse auf 
dem europäischen Kontinent iibertragen wer
den durfen. Dariiber hinaus ist evident, dass so 
genannte sakrale Elemente wie etwa Bezieh-
ung zur Gottheit, göttliche Herkunft, Königs-
heil und Königsopfer in chronologischer wie 
geographischer Differenzierung zu be trachten 
sind. Neben der generellen Quellen proble
matik stellt sich schlieBlich die Frage, ob es 
berechtigt ist, Verhällnisse des nordgermani
schen Polytheismus auf die christlichen Reiche 
des Friihniittdalters zu iibertragen. Kurzuni, 
die Zahl der offenen Fragen iibersteigt die der 
befriedigenden Antworten bei weitem. 

Nicht zuletzt aufgrund der eigenen Wissen-
schaftsgeschichte wird die Gesaintproblematik 
seit einiger Zeit in Skandinavien intensiv erör
tert, wobei die schwedische Forschung beson
ders lebendig erscheint. Einen herausragen-
den neuen Diskussionsbeitrag liefert die vor
liegende Arbeit von Olof Sundqvist, die in einer 
friiheren Fassung im Jahre 2000 von der Uni
versität Uppsala als theologische Dissertation 
angenommen worden ist. Sie hat sich zum Ziel 
gesetzt, vor allein anhand schriftlicher und archäo
logischer Quellen, wobei die runologische Uber

lieferung eine wichtige Rolle spielt, zu priifen, wie 
sich religiöse Aspekte mit der politischen Ideo-
logie der Machtditen vom 5. bis zum 11. Jahr
hundert vermischt haben. 

Geographisch konzentriert sich die Arbeit 
auf das Gebiet der Svear in der Mälar-Region, 
also die heutigen Provinzen Uppland, Söder
manland und Västmanland. Trotz dieser not-
wendigen Begrenzung können Sundqvists Er
gebnisse Geltung fiir die allgemeine Diskus
sion beanspruchen, denn es geht vor allein um 
die Frage, ob die Herrscher sich als kultische 
Mittler zwischen dem göttlichen und dem 
menschlichen Bereich verstanden und damit 
ihre Macht legitimiert haben. 

Nachdem Sundqvist in Teil I. (S. 18—62) in 
ausgewogener Weise die Forschungsgeschich
te der Theorie des Sakralkönigtums sowie die 
Qudlengrtindlage erörtert hat, beschreibt er 
in Teil II. (S. 63—140) zunächst den sozialen 
und kulturdlen Kontext allgemein der 
Gesellschaft der Svear und spezidl den von 
Uppsala. Diese im Verlauf der Untersuchung 
immer wieder begegnende Konzentration auf 
Uppsala ist berechtigt, handelt sich dabei doch 
um eines der herausragenden Reidiiumszent-
ren in der Mälarregion, an dem die Verbin
dung von Herrschali und Religion exempla
risch behandelt werden känn und dass deshalb 
auch in der archäologischen Forschung der 
letzten Jahrzehnte eine groBe Rolle gespielt 
hat. 

Den Kern des Buches stellt Teil III. (S. 
141—292) dar, der in systemalischeni Aufbau 
die verschiedenen Aspekte der Verbindung 
von Macht und Religion diskutiert (Rulership 
ideology, function of genealogy, leader and 
protector of the cult, crises and divination ritu
als, adils and horse-ceremonies, disorder and 
regidde, ruleks funeral feast, rulers and death). 
Es ist ein Verdienst der Arbeit von Sundqvist, 
dass er seine Analyse in Teil IV. (S. 293—364) 
unter dem Blickwinkel von Kontinuität und 
Wandel bis in fruhmittelalterliche Zeiten ver-
längert hat und so auf der Basis der 
Transformation in Svetjud und Uppsala erör-
tern känn, welche der zuvor beschriebenen 
Aspekte sich nun unter christlichem Vor-
zeichen in welcher Form erhalten haben. 
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Abgeschlossen wird das Werk mit einer prä
zisen, konzentriert geschriebenen Zusam
menfassung (S. 365—370). Es folgt der umfas-
sende Nachweis von Quellen und Literatur (S. 
373—420). Auf Register ist leider verzichtet 
worden, was bei einem derartig materialrei-
chen Buch besonders bedaueiiich ist und ra-
schen Zugriff erschwert. 

Sundqvists Arbeitsmethode ist das sorgfälti-
ge und detaillierte Befragen der Quellen, wo
bei er zwar feste Vorstellungen kat von dem, 
was er wissen mochte, ihn das aber nicht dazu 
verleitet, vorgefasste Meinungen oder gar Spe
kulationen an sein Material heranzutragen. 
Dariiber hinaus sichert er seine Interpreta
tionen stets durch das ausftihrliche Gespräch 
mit der gegenwärtigen Forschungsdiskussion 
ab. Seine Schlussfolgerungen sind klar, wenn 
auch zuruckhaltend vorgebracht, wie die häu
fig auftretende Formulierung ,in my view' ver-
deutlicht. Dass die Intensität der Analyse bei ei
nem solch unifangreichen Unternehmen 
nicht immer auf der gleichen Höhe sein känn, 
ist nicht verwunderlich. So hatten beispiels
weise manehe Details der Sachsenmission (S. 
132), der Erhebung des Königs Erik zum Gott 
nach Rimbert (S. 289!'.) und der Goldbrakteaten 
(S. 322f.) intensiver erörtert werden können. 

Als Ertrag ergibt sich zunächst, und das ist 
wichtig genug, die Notwendigkeit der Diffe-
renzienmg. Es känn nicht von statischen Macht-
strukturen ausgegangen werden, die Position 
des Herrschers beriihrte kultisck-rdigiöse, mi-
litärische und wirtschaftliche Aspekte, weshalb 
es sich verbietet, von exklusiven priesterlichen 
Funktionen auszugehen. So weist Sundqvist 
mit guten Grunden die Vorstellung des 
Königskeils fur die Svetjud zuriick, stellt aber 
andererseits klar heraus, dass das wikingerzeit
liche Uppsala ein multifunktionaler Platz ge
wesen ist, an dessen öffentlichen Ritualen die 
Herrscher zur Sicherung des Wihlergehens 
der Gesellschaft intensiven Anteil hatten. 
Entgegen der in jungeren Arbeiten bisweilen 
geäuBerten Skepsis häk er deshalb auch zu 
Recht Adam von Bremens Beschreibung der 
dortigen Kultanlage fiir historisch. 

Daraus ergibt sich, dass die Legitimation 
der Macht bei den Svear zugleich auf religiö

sen wie auf nichtreligiösen Fundamenten be-
ruhte. Die Qnalifikation der Machtekten be
lief sich freilich auf die in Genealogien umge-
setzte, als göltlich verstandene Herkunft. Das 
wiederum verpflichtete die Herrscher zu öf-
fentlich vollzogenen Ritualen, die gerade in 
Zeiten der Krise und des Ubergangs besonde-
re Bedeutung zur Stabilisierung ihrer Macht 
hatten. Indem sie dabei kultische Funktionen 
ubemahmen, eiiiillten sie nickt nur die Ervvai-
tungen der Gesellschaft, sondern vermochten 
zugleich auch den öffentlichen Kult und die 
Kultplätze zu kontrollieren, ein Monopol iibri-
gens, das später im Verbund mit den herr-
schenden Familien von der Kirche iibernom
men worden ist. Göttliche Legitimation hat al
so immer auch den Aspekt der Machtlegi-
timation in sich, entsprechende Vorstellungen 
wurden als Kontrollfunktion in die Herrscher 
projiziert Scharfe Trennungen sind dabei nicht 
immer möglich und eröffnen weiteren Spiel-
raum ftir Hypothesen. So bemerkt Sundqvist 
zu Recht, es gäbe keine Belege fur eine Ver-
göttlichung von Herrschern nach ihrem Tod, 
weist aber nach, dass speziell an ihren Grab-
hiigeln kultische Aktivitäten stattfanden. Die 
Grenze zwischen Verehrung und Anbetung ist 
eben schmal, das sollten später auch die karo
lingischen Hoftheologen in ihrer Auseinander-
setzung mit der byzantinischen Haltung in der 
Bilderfrage erleben. 

Ein weiterer wichtiger Ertrag der Arbeit ist 
schlieBlich die Einsicht, dass die prominente 
Rolle der Herrscher im öffentlichen Kult sich 
iiber Mission und Cbristianisierung hinweg er
hållen hat, nun hauptsächlich verantwortet 
von den neuen religiösen Spezialisten, den 
Priestern der Kirche. Konkret ablesbar wird 
das etwa an der bleibenden Bedeutung von 
Uppsala, das 1164 zum Sitz des Erzbistums er
hoben worden ist Angesprochen ist damit 
zugleich die Frage der Kiiltkontiiiuität, die hi
er zumindest fiir den Knltplatz evident ist. 
Unabweisbar, so ergibt sich als Zusammen
fassung, ist jedenfalls die Tatsache, dass die 
Machtekten die kultischen Funktionen, die sie 
im Polytheismus innehallen, auch in die christ-
lich bestimme Epoche hiniiber retten könn
ten. Vielleicht ist es deshalb sachgemäB, nicht 
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unbedingt vom Sakralkönigtum, sondern von 
der sakralcn Verantwortung der Herrscher im 
Kontext ihrer politischen Legitimationsbe-
muhungen zu sprechen. 

Das Buch von Olof Sundqvist ist ein wichti-
ger und gelungener Beitrag zu der Frage nach 
dem Zusammenhang von Herrschaft und 
Religion. Es känn die Forschung aus gewissen 
festgefahrenen Bahnen herausfuhren, und 
schon deshalb ist ihm als AnstoB zur weiteren 
Diskussion weite Verbreitung zu wiinschen. 

Lutz E. v. Padberg 
Mittelalterliche Geschichte 

Universität Paderborn 
Wai burger Str. 100 

D-33098 Paderborn 
v.Padberg-Everswinkel@t-online.de 

Hällbilder och hällbildernas nun. Red. Lennart 
Klang, Britta Lindgren & Per H. Ramqvist. Stu
dier i regional arkeologi 2. Mitthögskolan. 
Örnsköldsvik 2002. 132 s., ill. ISBN 91-631-
2322-3. 

Detta är en sammanställning av artiklar basera
de på ett symposium som hölls år 2000 i Ram
sele. Ämnet var nordkalottens förhistoriska 
bildvärld, främst i dagens Sverige. En artikel 
berör dock norska bilder, flera gånger görs re
ferenser till finsk forskning och man anknyter 
till den drkumpolära bildvärlden i stort Flera 
av artiklarna tar upp fynd och resultat som 
framkommit efter symposiet, så det är riktigast 
att uttrycka del så att boken tar avstamp i svin 
posiet 

Av de tre redaktörerna är det tydligt att 
Ramqvist tagit storl ansvar. Han har skrivit två 
av artiklarna samt med de två andra skrivit 
förordet. För den som mest är bekant med 
Ramqvist järnåldersforskning kan ämnet tyck
as lite underligt, men för en som (i likhet med 
mig) studerat arkeologi i Umeå är det inte lika 
förvånande. Ramqvist var tidigt involverad i 
studiet av Norrforsristningarna utanför Umeå. 

I inledningen finns en karta som visar alla 
de nu kända bällbildslokalerna i Skandinavien. 
Även de i Bohuslän är medtagna. Nu skall det 

också påpekas att texterna främst behandlar 
hällmålniiigar och hällmålningslokaler, som ofta 
hamnat i skymundan för de mer kända stora 
hällristningslokalerna i stil med Nämforsen i 
Ångermanland. Ett par artiklar berör portabel 
konst, och flera sätter in bällbildslokalerna i 
deras rumsliga kontext Även den mer symbo
liska aspekten berörs i ett par artiklar och in
venterings och dokmnenteringsfrågor får stort 
utrymme. Bemt-Ove Vikhmds artikel är speci
ellt intressant vad gäller metoder för att upp
täcka nya bilder. 

Berit Andersson skriver om hällbildaloka
len vid Storberget och dess rumsliga kontext. 
Hon tar upp frågeställningen om man valde att 
bo nära lokalerna eller höll sig på avstånd från 
dem av hänsyn till deras heliga karaktär. Detta 
hänger ihop med om man ser hällbilderna som 
utslag av jaklmagi eller om man ser dem som 
heliga centralplatser belagda med tabun. Kopp
lad lill tankarna om jaklmagi år också frågan 
om sambandet mellan fångstgropar och häll
bilder, som oftast föreställer älgar, del viktigaste 
villebrådet. Därför bör det ha funnits intresse av 
att bo i närheten. Andersson verkar se jaklmagi 
som den rimligaste tolkningen då hon ser ett 
tydligt rumsligt samband mellan fångstgropar 
och hällbilder, samt att hon anser atl man bott 
nära dem. 1,5 km från Storberget finns boplats-
lämningar som kan vara samtida med mål
ningarna. Andersson lägger dock in en brask
lapp då hon påpekar att vad som menas med »i 
närheten» givetvis är relativt. 

Reidar Berteisen och Alf Ragnar Nidssen 
berättar 0111 ett norskt nyfynd och ger samtidigt 
en intressant inblick i norsk hällristningstermi
nologi. Man skiljer nämligen tydligt på inrista
de och inknackade hällristningar, något som 
man mig veterligen inte gör så uttalat i Sverige. 
Kanske något att ta efter? 

Anders Huggen diskuterar ormens symbo
liska betydelse och ormfigurer från den nor
deuropeiska taigan. Det är en annorlunda och 
intressant artikel, men det finns en detalj i den 
som förbryllar mig. Huggen utgår ifrån att 
människorna förstod att sick-sack linjen på 
huggormens rygg är ett varningstecken men 
att de inte skulle ha förstått att ormen är giftig. 
De skulle ha trott att lyggteckningen och inte 
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ett gift var det som gav ormen dess kraft och 
därför upprepat detta mönster i magiskt syfte. 
Detta påstående förringar de forntida männi
skornas mentala förmågor och det finns gott 
om exempel på jägarfolk med goda kunskaper 
om gift av alla de slag. I övrigt är dock artikeln 
intressant och läsvärd. 

Lennart Klang bidrar med en artikel inom 
sitt specialområde, nämligen fältinventering. 
Han tar bland annat upp hur hällkonst hittats 
och hur den dokumenterats. Den intressantas
te delen är dock en diskussion om den eventu
ella förekomsten av hällkonst i Norrbotten, var
för den ännu inte påträffats, vilka indikationer 
och uppgifter som finns, och hur man skulle 
kunna gå till väga för att hitta den. 

Britta Lindgren diskuterar de religiösa och 
symboliska sammanhangen kring hällbilderna 
och redogör också för utgrävningar som ut
förts i närheten av dem. Hon tar upp det i 
Sverige mest förekommande motivet, älgen, 
samt hur platserna fungerat och placerats i 
landskapet. I ett intressant avsnitt tar hon ock
så upp huruvida platserna utgör föregångare 
till senare tiders samiska offerplatser. Detta är 
den tydligast postprocessuella artikeln. 

Anna-Karin Lindqvist tar i sin artikel upp 
nya rön om stenåldern gjorda i samband med 
exploateringsgrävningar i mellersta Norrland 
samt de fynd som gjorts av portabel konst med 
anknytning till hällkonstens bildvärld. Här 
nämns bland annat ett vackert skulpterat älg
huvud i skiffer men också spånpilspetsar av 
flinta, ett ovanligt fynd som väcker frågor om 
kontakter med södra Skandinavien. 

Ramqvist anlägger ett intressant bebyggel-
searkeologiskt perspektiv där hällbildsplatser
na ses som centrala i olika gruppers områden. 
Han menar att man p.g.a. deras heliga karaktär 
inte bodde i deras omedelbara närhet, men det 
behöver inte betyda att man mest vistades långt 
därifrån. Snarare, menar Ramqvist, placerades 
de där de var svåra att nå. Det han menar med 
närhet är inte samma sak som det Andersson 
menar, så hennes slutsatser strider inte mot 
Ramqvists, vilket kon antyder i sin artikel. Allt 
hänger på vad man avser med begreppet när
het. Som jag tolkar det så skulle 1,5 kin i Ram
qvists perspektiv gott och väl kunna utgöra det 

heliga rum som skall finnas runt platserna. 
Greppet med indelning i territorier för olika 
grupper känns igen från Ramqvists järnålders-
forskning men är intressant och lite nytt, åt
minstone för mig. 

Viklund redogör för ett antal av de nyfynd 
av hällmålningar som gjorts i Ångermanland, 
inte minst tack vare honom själv och en grupp 
hängivna frivilliga. Han diskuterar hur man 
kan gå tillväga för att göra ytterligare nyfynd 
men tar också upp de praktiska problem och 
strapatser som är förknippade med sökandet 
efter denna speciella fornlämningstyp. Han 
berör också sambandet mellan hällkonstlokal 
och omgivande landskap. 

Slutligen återkommer Ramqvist med en ar
tikel av teknisk karaktär, nämligen rörande hur 
den digitala tekniken kan användas för att för
bättra dokumentationen av hällbilder, särskilt 
diffusa sådana 

Ramqvist, Lindgren och Viklund står delvis 
på motsatt sida gentemot Andersson vad gäller 
volymens tydligaste debattfrågor: har platserna 
fungerat som heliga centralplatser eller som 
jaktmagiskt förstärkta fångstplatser, och har 
man bott i närheten av dem eller haft ett »he
ligt rum» runt dem där man inte bodde? För 
mig verkar det dock som att jaktmagi och heli
ga platser inte står i motsättning till varandra. 
En plats där det viktigaste bytesdjuret och tilli
ka heligaste djuret ofta passerar och där det lätt 
kan fällas kanske betraktades som en speciell 
plats. För fångstfolken var det kanske ett och 
samma. 

Som jag redan nämnt så verkar också dis
kussionen om huruvida man bodde i närheten 
helt bero på vad man menar med närhet. Det 
verkar inte finnas något som hindrar att åsik
terna skulle kunna passa ihop. 

Boken är ytterst läsvärd och intressant för 
alla som intresserar sig för hällkonst, speciellt 
den som skapats av fångstkuluirer. Alla artik
larna bygger på erfarenhet och stor kunskap 
och ger tillsammans ett viktigt bidrag till litte
raturen om fångsdölksbilder. Jag vill påstå att 
boken inte bara är relevant för norrlandsfors
kare utan för alla arkeologer. Det finns ten
denser i skriften att måla upp en bild av en åsi
dosatt landsända, Norrland, vilket förvisso 
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stämmer. Men det som sägs i förordet stämmer 
väl in på alla de svenska skogbygderna. Mig ve
terligen har inga större insatser gjorts för att lo
kalisera fler fångsdölksbilder än de få som är 
kända i Värmland och Bohuslän, fast stora in
satser görs beträffande bronsåldersristningar. 
Vem vet vad som gömmer sig på otillgängliga 
platser längs norska gränsen, i Bohuslän och 
på sydsvenska höglandet? 

Platsernas otillgänglighet gör att de sällan 
hittas av en slump och att det kostar på krafter
na att söka efter dem. Men kanske kan denna 
volym utgöra underlag för ett studie av denna 
lite bortglömda fornlämningstyp i de sydligare 
delarna av landet. Jag hoppas att man inte ba
ra ser det som ett norrländskt fenomen utan tar 
till sig budskapet Kanske kan det ge oss nya in
blickar om de sydliga fångstkulturerna. För 
egen del så harjag redan börjat fundera på var 
jag skulle kunna leta. 

Mattias A. Niord 
Södra Annebergsvägen 11 

SE-434 96 Kungsbacka 
mattias.niord@telia.com 

Helena Victor, Med graven som granne. Om brons-
åklems kullhus. [The grave as your neighbour. 
The Bronze Age cult-house]. Aun 30. Depart
ment of Archaeology and Ancient History, Uni-
versity of Uppsala. 207 pp., 100 figs., English 
summary. ISBN 91-506-1558-0. 

The subject of this monograph is, in short, the 
Bronze Age "cult houses" in Sweden. Victor has 
assembled data to sun;ey the 80 reported occur
rences of "stone foundation houses" and "smal
ler post houses", i.e. the structures interpreted 
as cult houses. Though the two types of struc
tures are significantly different, both are inter
preted as cult houses from different parts of 
the Bronze Age and, it is argued, expressions of 
similar mental concepts. 

The book is packed with information to 
suck a degree that the reader is sometimes 
overwhelmed. To briefly describe the over-rid-
ing approach, f would emphasize two aspects. 
First, this is a data-laden presentation. Despite 
the empirical angle, the text still fönunately re-

tains the function of an argument more than a 
description. Victor clearly brings home an app-
reciation of the fact that the cult houses repre
sent a significant group of sites, essential to future 
Bronze Age study. The second aspect that I 
would emphasize is that Victor approaches re
ligion and cult as variables in their own r ight 
Religion and cult are not epi-phenomena and 
are not simply tools in a Bronze Age elite's eter
nal quest to establish and maintain power 
through the manipulation of others. Though 
Victor to varying degrees contextualises cult 
and religion through history, anthropology 
and social studies, she consistently treats beliefs 
and rites as deeply seated needs in humans. 
This is undoubtedly a merit, but perhaps a cri
tical step back and a review of key meta-con-
cepts would have stimulated her a rgument For 
example: was there religion in the Bronze Age? 
What is religion in the Bronze Age? 

The book is divided into eight chapters. 
The first sketches Victor's aims and strategy. 
This chapter demonstrates the thesis' major 
technical weakness. It virtually presupposes 
that the reader is familiar with the phenomena 
and the geography that Victor is dealing with. 
The reader would have been better guided ifvi-
sualised examples, chans and maps had been 
presented at this early stage. We have to read 66 
pages before we find systematic descriptions 
and drawings of to the two cult house types. 
Detailed knowledge of Swedish geography, e.g. 
where county boarders run, seems to be taken 
for granted. More elaborate maps would have 
been useful. 

The second chapter is concemed with 
premises. It discusses analysis and religion in 
archaeology. This chapler left me a bit confused 
about the dialectic nature of analysis (which 
seems a bit one-way in her portrayal) and the 
role of analogy (to which she seems overly guar-
ded) . Her short discussion in this chapter of a 
mythology of the d i te , rites de passage and 
Bronze Age society provides the necessary ana
lytical premises for that to come. Returning lo 
the question of key concepts: Victor uses the 
term "individual"—a term often used in ar
chaeological interpretation in a dichotomised 
sense versus "collective" (in Bronze Age re-
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search especially in the wake of Vandkilde's 
From Stone io Bronze). In general, applying terms 
used to describe social relations in contem
porary society to the Bronze Age is a slippeiy 
exerdse, due to the almost imperceplible shift 
in connotations that often occurs when moving 
from one historical context to another context 
that seems to have parallels: the term brings 
with it meanings not openly argued for. The 
concept of "individual" (and therefore the con
cept "communal") is probably a relatively new 
invention. Indeed, though I have difficulty in 
not imagining individuals, 1 have met people 
from other parts of the world for whom the 
idea of individual is eqnally confounding. Of 
course, we have to use the terms available to us, 
and coining new "pure" terminology generally 
leads to an "emperor's new clothes" situation. 
Still, at some point I would of liked to see the 
concept of individual dissected at length in re
lation to prehistory. 

The diird chapter, 'The idea of the house", is 
essential for the analysis to follow, and is in its own 
right an interesting discussion of meaning, sym
bolism and metaphors. Chapter 4 provides a re
view of the comparative material of houses, 
mounds, corrals, burial practices and structu
res, and cult places. The mid-Bronze Age is, not 
surprisingly, established as a pivotal perieid. The 
synthesis of references in this chapter is also a 
useful starting point for future research. 

Chapter 5, "Cult houses" remedies previous 
lapses: we are provided with a good presenta
tion of the two types of cult houses. The follow
ing chapter (6, "Bronze Age cult houses in Swe
den") follows up, and is one of the most essen
tial contributions of this monograph, as it is the 
first comprehensive survey of this large, but 
analytically elusive, group of sites. The chapter 
is naturally divided into two, following the two 
types of houses. Both sub-chapters are hierar-
chically organised and lead from county to 
distinct locality type, to specific case studies 
and then to a crisp synthesis. The final word 
about the interpretation of these sites is pro
bably not said, but Victor has certainly opened 
the discussion, and provided the basis for others 
to form opinions. Chapter 7 follows up by pre-
senting an in-depth, pardy recently investigated 

site: the cult house complex at Haga near Upp
sala. Here we are presented with material that 
the author has firsthand knowledge of (she par-
ticipated in the excavations) and that largely 
confirms, partially deepens the patterns she has 
eonstrueted based on material of more variable 
quality. 

The final chapter provides an interpretative 
synthesis of the observations and patterns dealt 
with in the previous chapter. It covers the rela
tionship between the living and the dead, the 
use of space, the role of the structures and fea
tures that are identified as related, what nap
pens with the spread of cremation, rituals, an-
cestor worship and a discussion of why the 
houses change from the stone foundation to 
the smaller post-hole types. Some of this is fa
miliar ground, but Victor weaves die cult houses 
into the Bronze Age synthesis and presents se
veral credible scenarios. 

This is a valuable contribulion to Bronze 
Age studies. As in any good study a number of 
questions may arise, some peripheral to die stu-
dy's main thrust, some central. I've already 
mentioned the concepts of "religion" and "in
dividual". A few other questions that arose in 
my mind after reading Victoks book: 

- There is a marked easterly Swedish distribu
tion of cult house that does not seem to have 
a source-critical explanation. What does this 
distribution imply in a European perspective? 

- The stone foundation houses lack several 
features that we associate with houses (like 
roofs). As they do not fill utilitarian criteria 
for a house, Victor suggests that they are 
metaphors for houses. Though plausible, 
what are the alternatives? 

- Victor emphasises features held in com
mon by the two house types - but what 
about the significant differences? And if 
they are not the result of the same funda
mental ideas and functions, or if, to take an 
extreme alternative, the older stone foun
dations are not houses (in any sense), what 
does this mean for changing Bronze Agi- ri-
tuality, cosmology and religion? 

- How can we give the concept of ancestors a 
more historically specific meaning? 
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- Can archaeology continue to avail itself of 
M. Eliade's studies (as I also have done) , 
when disciplinary studies of religion view 
him with such scepticism? 

Rituality, cosmology and religion are, unders-
tandably, important themes in Bronze Age re
search. A renewed interest is partially made 
possible through a revitalised European per
spective, e.g. TB. karsson 's 1997 book that ar
gues the premise of shared cosmological traits 
and expressions from Anatolia to Seandinavia 
at tkis time. Anotker source of renewal is the 
development of understandings of material 
culture and space, that draw on classic studies 
in the social scienees like those of A. van 
Gennep, V. Turner, C. Levi-Strauss, E. Leach 
and recently in Bronze Age research, M. 
Helms. Examples in Swedish archaeology can 
be found in recent work by J. Goldhahn and 
TB. Larsson. Victor leans in this "material cul
ture direction". Her approach to the "materia-
lization of beliefs", combined with compre
hensive compilation of important Bronze Age 
data provides a valuable contribulion. The cult 
houses will undoubtedly form an integral part 
of the repertoire of data for future studies of 
the Bronze Age. Perhaps this is a predictable 
response from an archaeologist, but I would 
neverthdess venture that Victoks survey makes 
clear the need for further up-to-date, interdi
sciplinary excavations of a selection of cult 
houses. 

Christopher Prescott 
Institute of Archaeology, Art Histoiy and 

Conservation 
Boks 1019 Biindel n 

NO-0315OS.0 
chrislopher.Prescott@iakk.uio.no 

Keramik i Sydsverige - en handbok för arkeologer. 
Red. Anders Lindahl, Deborah Olausson & 
Anne Carlie. Kerarniska Forskningslabora
toriet: Monographs on Ceramics 1. University 
of Lund, Institute of Archaeology: Report 
Series 81 . Riksantikvarieämbetet, UV Syd: 
Rapport 2002:6. Malmö 2002. 169 s., s/v ill. 

Denne bog er tilegnet Birgitta Hulthén for 
hendes store indsats ved det Kerarniska forsk
ningslaboratoriet ved Lunds universitet. Re-
daktorerne har villet hylde hende med en 
overskudig oversigt över det keramiske mate
riale fra Sydsverige og samtidigt opfylde et ud-
talt behov for et sådant laerings- og arbejds-
redskab. Teksterne er forfattet af Ole Stilborg, 
Anders Lindahl og Torbjörn Brorsson med et 
lille afsnit om tegl og kakler af Gunilla Gardelin. 

Oversigten består for 2 / 3 dels vedkommen
de af en kronologisk gennemgang af den syd
svenske keramik fra stenålder til tidlig möder
ne tid. Den 0vrige del behandler keramik som 
genstandsgruppe - dens bestanddele, form, 
brug, producenter, udsagnskraft som kildema
teriale, registrerings-, analyse- og dateringsme
toder. Dermed er bogen ikke alene et katalog 
og et opslagsvaerk, den soger også at give en ge
nerel introduktion til emnet. 

I indledningen skitserer Stilborg kort de 
igennem tiden fremherskende tilgange til stu
diet af keramik. Denne bog har som sit ekspli-
citte udgangspunkt en holistisk tilgang til ma
terialet. Dermed menes at alle aspekter ideell 
set bor studeres. Såvel de fysisk-tekniske som de 
sociale sider ved keramikken b0r tages i be
tragtning, fra genstandens fremstilling til dens 
brug og endelig henkastning som affald. Der 
advokeres altså for studiet af en keramikkens 
biografi - fra genstandenes födsel til deres dod. 

På den internationale scene findes allerede 
en raekke keramik-introduktioner, skrevet for 
at bygge bro över henholdsvis den arka?ologiske/ 
historiske og den teknologiske indgang til stu
diet. Et klassisk vaerk er Anne O. Shepards Cera
micsfor the Archeologist, först udgivet i 1956. Den 
holistiske »fra vugge til grav»-indfaldsvinkel er 
heller ikke af ganske ny dato, selvom termino
logien kan variere (FR. Matson 1965, Ceramic 
ecology; S.E. van der Leeuw 1976, Dust to dust). 
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Bogen her er således ikke en nyorientering af 
keramiksludier i international sammenhaeng, 
men en introduktion for svenske laesere til et 
velbehandlet emneområde med en saerdeles 
omfattende litteratur. 

Kapitlet med titlen »Källorna - möjligheter 
och kritik», der ligeledes er förfallet af Stil
borg, er meget kortfattet i betragtning af at det 
behandler sp0rgsmål som analysemuligheder 
og udsagnskraft Hvilke forhold kan keramik 
belyse, hvilke ikke? Omtalen får karakter af at 
praesentere smagspr0ver på problemstillingen, 
så som om komplekst ornamenterede kar eller 
store kar er statusindikatorer og om fravaeret af 
samme kartyper signalerer lav status. I virkdig
heden kan sådanne sp0rgsmål j o kun besvares 
i en given historisk kontekst. 

Det kan undre noget at Stilborg vadger at 
diskutere keramik som etnisk markor snarere 
end som udtryk for gruppetilborsforbold eller 
gruppeidentitet. Ikke overraskende kan han 
konkludere at etniske grupper og materidle 
kulturudtryk ikke udviser nogen m-korrela
tion. Men hvorledes med andre sociale identi
teter? Kun at se stilistiske udtryk enten som pri
vate udsagn eller som aktive etniske emblemet 
förekommer noget udifferentieret med tanke 
på senere årders diskussion om stil og social 
praksis. Med den beherskede brug af referen-
cer i teksten kan del naturligvis ikke afg0res, 
men mon ikke det er Martin Wobsks relativt 
simple syn på stil som kommimikationsmiddel 
der ligger lil grund for fremstillingen her? 

Det er långt fra usaedvanligt at forfattere til 
materialefremlaeggdser knapt har overskud til 
at perspektivere tolkningsinulighederne i for
hold til nyere teoridannelse. Ikke så saert heller 
med tanke på den investering der ligger i de ba-
sale bearbejdninger. Snarere end at problema-
tisere forholdet mellem keramik (laes: materiel 
kultur) og samfund, er 0nsket i dette tilfadde 
vel også at g0re opmaerksom på typer af pro-
blemstillinger. 

I det fölgende kapitel om »Vad är kera
mik?» traeder Lindahl ind som forfatter sam
men ined Stilborg. I sin helhed giver kapitlet 
en kort og klar introduktion til de leknologis-
ke aspekter af keramikfremstillingen. Det kon-
centrerer sig om de ting man som arkaeolog 

kan fundere över i arbejdet med konkrete ma
terialen typer af magring (og kan de ses med 
det blötte 0je?), opbygning af kar, overfladebe-
handling, ornamentik, glasur og braendings-
metoder. 

Herefter folger igen et funderende kapitel, 
denne gäng om »Vem var keramikern?». Stil-
borg beskriver en typisk pottemager - vel vi-
dende at variationen i håndvaerkets mulige or
ganisering er stor. Nyttigere er nok den efter-
folgende gennemgang af de forskellige niveauer 
af organisering: fra husholdsproduktionen til 
den organiserede masseproduktion. 

Tilbage ved materialet selv gennemgår Lin
dahl lerkarrenes form og materiale som udtryk 
for deres funktion (»Kärlets form och bruk»). 
Det er gode betragtninger som ber kommer 
frem, nyttige for at förstå invenlarer i perio-
dernes grave, bebyggelser og offerfund. Af
snittet måtte meget gerne have vaeret udbygget 
og sainmenfattet med det efterfölgende afsnit 
om kärrets dele (der er rettet mod beskrivelsen 
af kar). For ikke alene karrenes por0sitet, rand 
og standflade siger jo noget om funktion. Det 
samme g0r forhold som karrenes volumen og 
balancepunkt ved haddning af vaeske. Derfor 
kunne karrenes dele have bidraget til at belyse 
funktionen. 

Det naestsidste kapitel i bogens generdle 
del hedder »Analysmetoder», kindahl gennem
går i dette en hensigtsnuessig arbejdsgang ved 
beskrivelse og analyse af skårmateriale samt 
omtaler nogle laborative analyseförmer. Det 
understreges at valg af analyser er afhaengig af 
konkrete sp0rgsmål til materialet. Det pnecise-
res ikke naermere hvilke analyser der kraever 
hjaelp fra specialister. De termiske analyser g0r 
vel, men hvorledes vurderes karformsanaly-
sen? 24 linier er i hvert fald en saerdeles nod-
t0rftig indforing i udarbejdelsen af propor
tionsanalyser. 

Endelig fölger Stilborgs gennemgang af da
teringsmetoder. Jeg synes måske dette kapitel 
kunne have vaerel indsnaevret til at behandle de 
metoder der er mere eller mindre spedfikke 
för keramik, men også typologi, sluttede fund 
og montdateringer behandles. Det skarpe ud-
fald mod den typologiske metode - at den skulle 
inedvirke til at skabe en ekstrem materialisme -
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förekommer mig uforståelig. Når forsknings-
sp0rgsmålet f.eks. er at udrede kronologiske 
sammenhaenge, og metoden er en typologisk-
kronologisk analyse, er det vel legalt at udar-
bejde denne uden videre udredninger om data
materialets fremstilling, brug eller bortkastning. 

Herefter fölger det store kronologiske ka
pitel ved Stilborg (senmesolitikum til folke
vandringstid) og Brorsson (vendeltid til tidlig 
möderne tid). I henhold til det viste kronolo-
giskema side 53 gennemgås den karakteristiske 
keramik fra de enkelte perioder. Gennemgange-
ne indledes med en beskrivelse af formforråd, or
namentik, teknik, funktion, udbreddse - med 
vaegt på det eller de temaer som har sl0rst rele
vans i det givne tilfadde. Beskrivdsen suppleres 
efterfolgende af en systematisk oversigt, såle
des at heller ikke overfladebehandling, gods, 
braending eller fundplads bliver glemt. Selv om 
oversigten til dels er gentagende er den nyttig 
i en hurtig inforniationss0gning. Den rummer 
også henvisninger til de tegninger og fotos der 
dernaest folger. 

Periodegennemgangene synes daekkende 
men komprimerede og med en vis n0dvendig 
förenkling. Regionalt set vasgter materialet jo 
hårdt på Skåne. For Halland og Blekinges ved
kommende haves ikke så omfattende materia-
ler. Illustralionerne får overordentlig stor be
tydning som st0tte for beskrivdsen af genstan-
dene. De 0ger i h0j grad også vaerdien af bogen 
som håndbog. De mest karakteristiske kartyper 
og ornamentikker er da også gengivet Aibild-
ningerne har ikke va'ret produceret specielt til 
denne bog og har uens karakter, men på naer et 
par enkelte lidt morke fotos formidler de ud-
maerket de enkelte perioders karakteristika. 

For fuldstaendighedens skyld afsluttes gen-
nemgangen af specielle genstandstyper som figu-
riner, digler, st0beforme, kridtpiber, tegl m.m. 
Det sidste kapitel påpeger nogle forhold man 
b0r overveje ved registrering, så som f.eks. orien
tering af skar, bestemmdse af antal kar fra skar, 
opmaerksomhed på de svaert erkendbare st0be-
forme og digler. Til slut folger en nyttig liste 
över terminologi. 

Bogen udgor en fin helhed i indhold, op-
saetning og udstyr. Den er lettilgaengdig med 
flydende sprog, og teksten brydes af få refe-

rencer. Små litteraturlister med et udvalg af ho-
vedlitteraturen fölger de enkelte afsnit, og in
teresserede laesere kan soge videre herfra. 
Bogen er paen uden at vaere praetentios samt 
har gode men uens afbildninger, blodt omslag 
og linierede sider til laeserens egne notater. 
Den er frem for alt meget overskuelig, og den 
indbyder til at blive taget i handen og brugt 
Bogen kan vel haevdes kun at tangere keramik-
kens analyseformer og relationen mellem kera
mik og samfund, men den er förhåbentlig en 
appetitvaekker for nogle til at lede videre i den om
fattende litteratur om emnet Gennemgangen af 
de enkelte perioders inventar synes daekkende 
med de regionale svagheder i materialet in mente, 
og del er en flöt pnestation af de to forfattere til 
disse afsnit at späende över hele perioden fra 
addre stenålder til tidlig möderne tid. Netop 
det länge tidsperspektiv er et ekstra plus for 
håndbogen. Som arbejdende arkaeolog med 
uddannelse inden for förhistorien, middelal
deren eller historisk tid bliver man ikke ladt i 
stikken med skar fra andre hovedperioder. 

Dette er en nyttig bog som introduktion til 
sydsvensk keramik gennem tiderne, og den vil 
uden tvivl opfylde sit erklaerede formål som 
håndbog og finde udbredt anvendelse. Det er 
en fin pointe at hylde Birgitta Hulthén som före-
gangskvinde för de laborative analyser af kera-
misk materiale med netop en »laboraliv» bog -
ikke en pyntegenstand, men et vaerktoj til videre 
anvendelse for arkaeologer og arkaeologistude-
rende. 

Jytle Ringtved 
Afdelingen for Förhistorisk Arkaeologi 

Aarhus Universitet 
Moesgård 

DK-8270 Hojbjerg 
farkjr@hnm.au.dk 

Allan A. Lund, Mumifuerede moselig. Köpen
hamn 2002. 95 s., ill. i s/v. ISBN 87-14-29674-8. 

Genom tiderna och jorden runt har man de
ponerat kroppar av djur och människor, hela 
och i delar, i våtmarker. Oftast bevaras bara be
nen om ens det, men vissa typer av högmossar 

Fornvännen g8 (2003) 

mailto:farkjr@hnm.au.dk


Recensioner 333 

konserverar hår, textilier och till och med 
mjukvävnader. De mest kända exemplen på 
detta är den förromerska och äldre romerska 
järnålderns välbevarade mosslik i norra Tysk
land och Danmark. Många svenska folkbiblio
tek har P.V. Globs Mossamas folk (1966, danska 
originalet 1965), en populärt hållen framställ
ning illustrerad med de mest makabra fotogra
fier av mossmänniskornas marterade och för
vridna fysionomier. Avtrubbad av ett årtiondes 
umgänge med järnålderns döda har jag, som 
en gång knappt vågade bläddra i Globs bok, nu 
med behållning läst dess efterträdare i genren. 
Inga mardrömmar fick jag trots att till och med 
bokens omslag avbildar ett lik med den mest 
ohyggliga uppsyn. Dock har jag varit noga med 
att lägga ifrån mig boken med framsidan nedåt 
för att skona familjens fyraåring. 

Historikern och latinisten Allan A. Lund är 
känd för arbeten rörande Tacitus, Adam av 
Bremen och deras respektive samtider i Nord
europa (se exempelvis Fornvännen 2000:3, s. 
205—207 för en recension). Han gav dessutom 
2001 u ten 300-sidig lunta om Heinrich Himm-
ler och den nazistiska rasideologin. Lund är en 
kritisk forskare som ogärna accepterar etable
rade uppfattningar utan att pröva dem, ofta 
utifrån ett sodalantropologiskt perspektiv, och 
han är alltid kopiöst beläst. Här har han tagit 
sig an mossliken. 

Boken är rörigt upplagd, inte minst på 
grund av de ganska långa »faktarutor» i skilda 
ämnen som utan tydlig grafisk avgränsning av
bryter huvudtexten. Aven bortsett från dessa 
framstår dock bokens innehåll som meandran-
de. Materialpresentation, vetenskapshistoria, 
utvärderingar av skriftliga källor och tematiska 
spedalstudier (»Moselig med sveberknude») 
serveras om vartannat i ett slags sallad. En stor-
skalig kompositionsprincip kan dock skönjas, 
kund har formulerat en ny övergripande tolk
ning av mossliken, en tolkning som han hänvi
sar frestande till tvärs genom texten för att trissa 
upp läsarens förväntningar, men som han inte 
avslöjar förrän på bokens sista sidor. 

Lunds vetenskapshistoriska genomgång 
dokumenterar hur man till och med 1920-talet 
allmänt tolkade mossliken som avrättade brotts
lingar. Till och med Andra Världskriget före

ställde sig forskarna så att mossliken visserligen 
varit brottslingar, men att de hamnat i mossar
na som offer till gudarna. Efter kriget föll 
skuldmotivet bort och man tolkade dem som 
gudaoffer i största allmänhet Här hör Globs 
bok hemma, med idéer som att mosslikens mag-
innehåll tyder på att de ätit rituella måltider in
nan de mördats. Lund argumenterar vältaligt 
mot alla tre tolkningsmodellerna: inte döds
straff, inte straffoffer, inte renodlade offer. 

Lund poängterar att inte alla mosslik ryms 
under samma tolkningsparaply, men att det än
då finns en grupp som uppvisar gemensamma 
drag. De är obrända kroppar, oftast närmast 
nakna, utan beledsagande föremål, vilket i allo 
avviker från samtidens gängse gravskick. De lig
ger i avsides belägna mossar i gränstrakter, 
mossar som uppvisar få eller inga samtida arte-
faktfynd. De har mördats med kraftigt tortyr-
artat övervåld och sedan sänkts i stillastående 
vatten, ofta nedpålade i botten på en torvtäkt 
grop. När deras maginnehåll kunnat undersö
kas har det varit frågan om en mager gröt av 
spannmål med rikligt inslag av ogräsfrön och 
någon gång kött. Färska grönsaker saknas. 

Lunds nya tolkning är att mossliken fallit of
fer för häxförföljdser, detta i den vidare social
antropologiska bemärkelsen som tidigt disku
terades av Evans-Pritchard (Witchcraft, oracks 
and magic among the Azande, Oxford 1937). I 
många kulturer jorden runt har man kunnat 
dokumentera tron på illvillig magi och det onda 
ögat. Lund ser inorden på mossliken som ett 
stressymptom hos järnålderssamhället, kanske 
vanligast vintertid när matförråden började sina 
och latenta konflikter i byarna tog form av an
klagelser om häxeri. Avklädningen av offret, för
vandlingen till en identitetslös icke-människa, 
dödsmisshandeln och fixeringen av kroppen i 
ett mellanting mellan jord och vatten skulle en
ligl Lund kunna ha varit en procedur för oskad
liggörande och slutförvaring av det onda. Ned-
pålad i mossens halwärld kunde häxan varken 
skada de levande eller dödsrikets innevånare. 
Lund föreslår till och med att gärningsmännen 
kände till högmossens konserverande inver
kan, vilket skulle kunna representera motsat
sen till tanken bakom brandgravskicket. 

Själv finner jag Lunds tolkning trovärdig 
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och fruktbar, inte minst tack vare hans effektiva 
kritik av tidigare tolkningsmodeller baserade 
på Tacitus. Jag undrar hur byborna kände sig 
när de återvände från den fjärran mossen utan 
sin börda, sammanbitna, kanske bakfulla, nöd
torftigt avtvådda häxans blod. Andades de lät
tare än förr? Låtsades de om att det fattades en 
person i gemenskapen? Hur hanterade de re
lationerna med häxans familj? Tack och lov att 
man lever nu och inte under forntiden. 

Mar l in Rundkvisl 

Hugh Davies, Roads in Roman Britain. Tempus. 
Stroud/Charleslon 2002. 191 s., 75 ill., 8 tab. 
ISBN 0-7524-2503-x. 

När kejsar Claudius med sin arme år 43 e.Kr. 
påbörjade invasionen av Britannien så fann 
han ett vägnät som inte nådde upp till romersk 
standard. Ockupationsmakten behövde bättre 
vägar och efter omkring 150 år av romerskt sty
re så kunde man visa upp ett vägnät med 372 
vägar, vilka dock var av varierande kvalitet. På 
de omkring fyra meter breda vägarna kunde 
två vagnar mötas, medan de cirka 1,5 m breda 
vägarna var konstruerade för ryttare och fot
gängare. 

Registret över det romerska vägnätet (Itine-
rarium Antonini Augusti), inklusive det från 
Britannia (Iter Britanniarum), är bevarat och 
trycktes första gången år 1512. Numera kan 
denna text, baserad på en utgåva från år 1848, 
läsas på Internet: <http://www.roman-biiUiin, 
org/itinerary.htm>. För Storbritanniens del 
innebär kombinationen av en samtida beskriv
ning av vägar och platser med de idag bevara
de vägpartierna en svåröverträffad pedagogisk 
situation som vi i Norden kan känna oss av
undsjuka på. Det är därför inte att undra på att 
forskningen om vägar i Storbritannien har 
anor från det sena 1700-talet 

Det första moderna arbetet rörande ro
merska vägar i Storbritannien publicerades av 
Thomas Codrington år 1903 (och finns, även 
det, numera på Internet: <http://www.ku. 
edu /h i s to ry / index /eu rope /anden t_ rome/E 
/Gazet teer /Per iods/Roman/Topics/Enginee 

r ing/roads/Bri ta in/ .Texts /CODROM/home. 
himl>). Codringtons bok anses som ett värde
fullt arbete, men själv var han ödmjuk nog att 
inledningsvis poängtera det omöjliga i att ned
teckna all kunskap rörande vägarna, inte minst 
beroende på att så mycket återstod att söka 
kunskap om. Codrington blickade också fram
åt då han avslutade sin bok med att förespråka 
systematiska arkeologiska undersökningar av 
romerska vägar. 

52 år efter Codrington publicerade Ivan D. 
Margary en uppdaterad sammanställning av de 
romerska vägarna i Storbritannien. Bokens po
pularitet framgår av att den redan efter två år 
trycktes i en ny utgåva, att en reviderad upplaga 
utkom år 1967 och att en tredje upplaga tryck
tes år 1973. Denna utgivningshistoria visar tyd
ligt de romerska vägarnas popularitet under 
1950-, 1960-och 1970-talen. Förklaringen tor
de stå att finna i förekomsten av den tidigare 
omtalade Iter Britanniarum, men också i det 
faktum att de romerska vägarna har en sådan 
täckning i landet att nästan varje fornminnes
förening har sin egen romerska väg att vårda. 

Förutom Margarys tredje upplaga så inne
bar 1970-talet att John Peel beskrev sina resor 
i landskapen längs de romerska vägarna, att 
David Johnston lade tonvikten vid en illustre
rad framställning av ämnet och att Richard 
Bagshawe publicerade sig i ett lätthanterligt 
handboksformat i serien »Shire Archaeology». 
Under de två nästföljande decennierna utkom, 
förutom ett nytryck av Bagshawes arbete, en
dast Helen kivingstons landsomfattande guide-
bok In the Footsleps of Caesar. 

Under senare år har så Britanniens en gång 
nästan 10 000 km långa vägnät uppmärksam
mats av Hugh Davies som disputerade i klassisk 
arkeologi år 2001 vid universitetet i Reading. 
Som forskarstuderande hade Davies en unik 
tillgång i form av en mångårig erfarenhet av 
transportforskning och det är också i mångt 
och mycket ur ingenjörens synvinkel som de 
romerska vägarna behandlas i föreliggande 
bok. Vägarnas linjeföring, lutning och u p p 
byggnad behandlas tämligen ingående, men 
de arkeologiska exemplen är dock alltid närva
rande. Boken handlar dock inte enbart om själ
va vägarna, ty som en extra bonus får man som 
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läsare också information om färjor, vad, broar 
och kulvertering. Avslutningsvis finns flera ka
pitel rörande urbana gatunät och interurbana 
vägnät, samt hur dessa länkats till varandra. Ett 
av Davies ställningstaganden är att han vänder 
sig mot etiketteringen av de snabbt byggda vä
garna som »taktiska» och de normalt konstrue
rade vägarna som »strategiska». Han föredrar i 
stället en indelning i »penetration roads», »terri-
tory-holding roads» och »frontier-support roads». 
Ett av Davies resultat är att de romerska vägar
na inte var så imiforma som tidigare forskning 
har hävdat. I stället visas på en stor variations
rikedom som torde kunna förklaras av flexibla 
vägbyggare som svarade på de krav som ställdes 
av topografi och trafikslag. Denna anpass
ningsförmåga kan också spåras över tid. Davies 
avslutar sitt arbete med att peka framåt och me
nar att det finns en potential för vägarkeologin 
att framöver arbeta mer med att dokumentera 
enskilda vägars olika faser. 

Boken är lättläst, logiskt uppbyggd, ger nyt-
tig information till den vägintresserade och 
svarar på de frågor som uppställts. Men nog så 
intressant är att notera vad som inte finns att lä
sa i boken. Man skulle kunna säga att det när
mast är en kortfattad programförklaring som 
ges i bokens förord när Davies skriver: »I treat 
the roads as roads». Därmed uppehåller sig bo
kens text bara vid vad vägarna och gatorna var 
och inte vad de kan tänkas ha gjort med de 
människor som använde dem. Vad innebar 
egentligen de minskade restiderna för männi
skornas uppfattning av tid och rum? Vad inne
bar det att den stora världens värderingar nu 
lättare kunde nå in i den lilla världen? 

I Norden har vi av historiska skäl inga av det 
romerska rikets ingenjörer byggda vägar. På Själ
land har det dock dokumenterats en väg från 
yngre romersk järnålder som synes vara så ro
mersk i sin konstruktion atl del har föreslagits 
att romerska vägbyggare kan ligga bakom. 
Även om så inte har varit fallet sä kanske tan
ken om den romerska vägens konstruktion har 
nått Broskov på Själland. Hur det än må vara 
med den saken så synes inte denna väg ha fått 
någon efterföljare på nordisk botten. 

De stora arkeologiska projekten Arlanda-
banan, Öresundsförbindelsen och Västkustba

nan har förbättrat vår kunskap om förhistoriska 
vägar i Sverige. Sålunda har hålvägar doku
menterats exempelvis vid Äshusby i Uppland, 
fyra stenförstärkta vägar i Malmö har kunnat 
dateras till yngre bronsålder, yngre bronsålder 
eller förromersk järnålder, äldre järnålder och 
vendel- eller vikingatid, och på en boplats vid 
Saxån i Skåne har ett stenlagt vad daterats till 
den äldre järnåldern. 

Den som vill veta mer om väghistoria och 
vägarkeologi i Norden rekommenderas de två 
böcker som hittills utkommit i serien »Braut, 
Nordiske veghistoriske studier», symposieskrif
ten Kommunikation i tid och rum från Lund eller 
tidskriften Vejhi.storie från Dansk Vejhistorisk 
Selskab. 

Raimond Thörn 
Malmö Kulturmiljö 

Box 406 
SE-2oi 24 Malmö 

raimond.thorn@malmo.se 

Hagen, Anders , Et arkeologisk liv. Primitive tider. 
Oslo 2002. 225 p., ill. ISSN 1501-0430 

Anders Hagen har levt ett innehållsrikare ar
keologiskt liv än de flesta, och han har gett ett 
rikt arkeologiskt innehåll åt både kollegors och 
andras liv. Den som tvivlar på det må läsa hans 
memoarer. 

Arkeologers memoarer, eller självbiografi
er, är sällsynta. Biografier är däremot på väg att 
bli inemot anmärkningsvärt vanliga. På den se
naste Nordic TAG i Uppsala i maj 2003 domi
nerades två arkeologihistoriska sessioner av bi
ografier. Memoarer har egentligen förutsätt
ningar för att bli mera spännande: de kan in
nehålla sådant som inte eljest skulle finnas på 
tryck, och de är selektiva, tillrättalagda minnen 
av det självupplevda. 

Anders Hagens memoarer börjar, då han 
1941 immauikulerades vid Oslo universitet, inne
håller några tillbakablickar och avslutas kring 
mitten av 1970-talet. En gränslinje är åren på 
slutet av 1950-talet och tillträdet av professuren 
i nordisk arkeologi vid Universitetet i Bergen 
1961. Det var det naturligtvis i Anders Hagens 
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liv, och det är det också i hans memoarers inne
håll och stil. 

De första sex kapitlen av boken är en fasci
nerande läsning om en overklig tid, då Anders 
Hagen genomlevde den tyska ockupationen 
och studerade till magisterexamen i arkeologi 
i Universitetets Oldsaksamlings källare, och då 
han efter kriget arbetade med och disputerade 
på Sostelid, jämte mycket annat. Det var An
ders Hagens formativa period. De fyra reste
rande kapitlena är en lång uppradning av re
seminnen, personmöten, anekdoter.. . Det är 
lätt att bli imponerad och avundsjuk. 

I memoarerna ger början av Anders Hagens 
arkeologiska liv intrycket av att ha varit beund
ransvärt medveten, planerad och målinriktad 
mitt i krigstidens kaos. Fortsättningen däremot 
ger intrycket av atl ha varit styrd av tillfällighe
ter och slump alltifrån det att Anders Hagen 
snubblade över Sostelid. Anders Hagens efter-
tidskonstruktion av sitt arkeologiska liv kar fun
gerat olika i olika delar av memoarerna. Han 
kar haft lättare att se röda trådare i dess början 
än i dess mogna år. 

Ett försök av mig att se en bärande idé ge
nom hela skildringen från 1940-talet till 70-ta-
let kunde vara att peka på Anders Hagens syn 
på hur arkeologi som forskningstänkande, och 
överföringen av arkeologin mellan generatio
ner, har fungerat genom hans tid som arkeo
log. Han delar med förtjusning ul sparkar och 
tjuvnyp åt 1960- och 70-talens moden, trender, 
dogmer och guruer. Detta kontrasterar han 
mot sina äldre kollegor på Oldsaksamlingen 
och mot sig själv, vilka han uppfattar som per
soner som självständigt och efter situationens 
möjligheter och behov valde förskningsteman 
och metoder och därefter arbetade utifrån om
fattande empiriska studier och fritt vald inspi
rerande läsning. Anders Hagen blev en sådan 
arkeolog genom att i många år sitta vid Old
saksamlingens thebord. Mellan raderna i ka
pitlen om professorstiden i Bergen fram till 
mitten av 1970-talet kan man läsa, hur Anders 
Hagen efter hand fann att arkeologin inte 
längre var en liten elitistisk grupps domän, och 
att aktörerna inom denna domän inte längre 
rekiyterades som Olympiska kommittén. Han 
fann det svårt att acceptera förändringarna. 

Memoarer kan, som sagt, vara spännande läs
ning. 

För att travestera Anders Hagen själv (s. 63): 
Ingen kan skildra sitt liv sådant det egentligen 
var. Memoarer som lyckades med det bleve nog 
ganska tråkiga. 

Stig Welinder 
Mitthögskolan 

871 88 Härnösand 
stig.welinder@mh.se 

Bilder av bronsålder. Ett seminarium om förhistorisk 
kommunikation. Rapport från ett seminarium på 
Vitlycke museum 19.6 — 22.a oktober 2000. Red. 
Joakim Goldhahn. Acta Archaeologica Lun
densia, series in octavo 37. Stockholm 2002. 
319 s., ill. ISBN 91-22-01941-3. 

Denna bok är ett av resultaten av seminariet 
med samma namn som hölls vid Vitlycke mu
seum hösten 2000. Seminariet anordnades av 
Joakim Goldhahn, då vid Umeå universitet, 
och Lasse Bengtsson vid Vitlycke museum. 
Syftet var att skapa en mötesplats för forskare 
ur olika generationer och från olika länder. 
Deltagarnas gemensamma intresse var relatio
nen mellan hällbilder och deras sociala roll i 
samhället Utifrån detta är boken uppbyggd 
kring tre teman: likheter och skillnader i rela
tionen mellan nordliga och sydliga hällkonstt-
raditioner, bronsålderns hällkonst och en me-
toddiskussion. Goldhahn har i bokens förord 
gjort utmärkta sammanfattningar av de enskil
da artiklarna, varför denna recension mer 
kommer att ta fasta på och diskutera de över
gripande teorierna och idéerna som är gemen
samma för artiklarna. 

En ståndpunkt som är gemensam för flerta
let artiklar (Sognnes, Gjerde, Goldhahn, Pauls
son, Thedéen, Wrigglesworth, Nordström) är 
att bildernas placering i landskapet är av bety
delse för att man skall kunna förstå dem. 
kandskapets betydelse har blivit allmänt upp
märksammad inom arkeologisk forskning på 
senare år och speciellt för bronsåldersföi sk-
ningen har fokus kommit att ligga på landska-
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pel som ett rum organiserat i enlighet med kos
mologiska föreställningar (här Sognnes, Gold
hahn, Thedéen, Wrigglesworth). Detta synsätt 
hämtar inspiration från bl.a. religionsfenomeno 
logen Ekades forskning om människans behov 
av att skapa sig ett rum för att kunna existera. 
Dessa intressanta idéer har sammanfört land
skap och tankevärldar på ett nytt sätt. Ekades 
idéer är dock mycket allmänna och därför till
talande att använda på ett arkeologiskt material, 
vilket gör att man ibland saknar en tidsmässig 
förankring. Varför är just bronsåldern en tid 
där det blir viktigt att framhäva kosmologiska 
idéer materiellt och på detta sätt? Ar det så att 
idéer om en religiös expertis, i form av t.ex. 
shamaner, passar bra ihop med tankar om ett 
bronsålderssamhälle under utveckling lill ett 
hövdingadöme? Behöver inte frågan om sam
hällsstruktur i så fall diskuteras mer öppet? 

Bronsåldern som en tid med ett begynnan
de hövdingadöme och uppkomsten av en elit 
tas direkt upp av Larsson och Winter, och sätts 
i samband med import av brons och med häll
ristningar med exotiska motiv. Frågor om sam
hällsstruktur tas upp indirekt även i flera av de 
andra artiklarna i och med att inånga av förfat
tarna önskar lyfta fram andra grupper än de 
som diskussionen normalt fokuserar på. Ris
ken finns dock att en indirekt diskussion, som 
inte själv ger något alternativ till det klassiska 
hövdingadömet, kommer att verka konserve
rande istället för katalyserande på debatten. 
Den tidiga forskningens syn på bronsåldern 
som en avlägsen och mystisk period har för
ändrats till att man idag uttalar sig 0111 allt från 
övergripande strukturer till den enskilda män
niskan. Detta är naturligtvis att se som något 
positivt, men kanske finns en risk att bronsål
dern förlorar sin unikhel om analogier och över
gripande sociala modeller får styra för mycket? 

Kanske är detta inte heller en fråga enbart 
om historicitet utan mer om behovet av att låta 
en medveten subjektivitet lysa igenom. Ett al
ternativ till bruket av analogier kan vara att låta 
den enskilde forskaren få mer spelrum. Gjerde 
och Wrigglesworth tar upp betydelsen av alt röra 
sig fysiskt i ett landskap fiir att förstå det, något 
som naturligtvis blir en subjektiv upplevelse. 
Även Goldhahn menar att kroppen kan brukas 

för att väcka nya frågor. Inom arkeologisk 
forskning har framförallt ett av våra fem sinnen 
brukats, synen, men kanske kan även de övriga 
fyra, t.ex. som i Goldhahns artikel hörseln, vara 
till hjälp för att skapa en mer nyansrik bronsål
der. På detta sätt får den enskilde forskaren en 
mer framträdande roll som gör att samlid och 
dåtid kan föras ihop på ett medvetet sätt. 
Nordström tar oss med på en resa i tid och rum 
där hans egen närvaro ger en intressant di
mension åt både förhistoria och nutid. Det bör 
dock uppmärksammas att frågan om analogier 
inte undviks i och med att forskaren själv får ta 
mer plats. Analogin i dessa fall är forskarens egna 
upplevelser, och för att dessa ska vara relevanta 
även för bronsåldersmänniskan krävs att man 
anser att upplevelserna på en plats skulle vara 
likartade för alla människor. Samma sak krävs 
när man arbetar med analogier hämtade från 
andra platser och människor. Skillnaden blir 
sålunda inte att vi kommer närmare bronsål
dern, men kanske all vi blir mer medvetna om 
att vi själva och vår egen tid och plats spelar stor 
roll för våra tolkningar om den. 

Sammanfattningsvis är Bilder av bronsåhier 
ett verk med stor spännvidd och alla artiklarna 
har inte nämnts här. Boken ger en bra bild av 
var forskningen står idag, och kanske även vart 
den är på väg. 

Tove Werner 
Institutionen för Arkeologi 

Stockholms Universitet 
SE-10691 Stockholm 
toveweiner@ark.su.se 
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Gebhard Bieg, Hochdorf V. Der Bronzekessel aus 
dem spåthaUstattzeilbchen Furstengrab von Eberdingen-
Hochdorf (Kr. Ludwigsburg). Griechische Stabdrei-
fiis.se und Bronzekessel der archaischen Zeit mitjigur-
lichem Schmuck. Mit Beiträgen von Peter Eich
horn und Werner Gauer. Herausgegeben vom 
kandesdenkmalamt Baden-Wiirttemberg. For
schungen und Berichte zur Vor- und Friih
geschichte in Baden-Wiirttemberg, Band 83. 
Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2002. 240 s., 
308 fig. ISBN 3-8062-1568-5. 

Bearbetningen av materialet från den praktful
la graven vid Hochdorf pågår systematiskt och 
har redan gett flera imponerande publikatio
ner som resultat. Efter två volymer som be
handlade miljön och den neolitiska bebyggel
sen på platsen kom volym III om dryckes- och 
matservisen och volym IV om textilierna, an
mälda av undertecknad i Fornvännen 94 (1999) 
och 95 (2000). Den här aktuella volym V tar 
upp bronskitteln samt belysande samtida jäm
förelsematerial i form av trefötter och kittlar 
med figurprydnader i det grekiska området. 
Som ytterst värdefulla bidrag tillfogas en studie 
över tillverkningssituationen samt en utförlig re
dogörelse för konserveringen och de tekniska 
undersökningarna. Volymen är ett tungt vägan
de inlägg i diskussionen om det orientaliska in
flytandet i Medelhavsområdet omkring 500 f.Kr. 

Det inledande kapitlet behandlar förutsätt
ningarna för undersökningen i form av en 
historik med kommentarer till den omfattande 
forskning som bedrivits. Detta leder fram till de 
valda frågeställningarna. Med utgångspunkt 
från kitteln i Hochdorfgraven och dess lejonfi-
gurer avser författaren att behandla de figurer 
som förekommer på kitdar och arkaisk-grekiska 
trefötter {Stahdreifusse), i första hand lejon, get
ter, nötkreatur och får. Analysen skall beröra 
ursprung, formförändringar, kronologi och 
betydelse och på detta sätt ge en överblick som 
kan bidraga till fortsatt forskning. Inledningen 
omfattar också en kort genomgång av källma
terialet och dess förändringar. Till detta fogas 
litterära uppgifter om trefötter och kittlar samt 
bildframställningar som ger kunskap om hur 
de använts, bl.a. som pris i olika förmer av täv
lingar. 

Man får veta att den grekiska metallkonsten 
under 700-talet f.Kr. fick en första blomstring. 
Detta framgår av de många deponeringarna av 
geometriska kittlar ock trefötter i såväl centrala 
som mindre helgedomar. Från Olympia finns 
exempelvis inte mindre än 400 geometriska tre
fötter av olika storlekar och dessutom ett 1 oo
tal fragment. Uppkomsten av föremålsformen 
har livligt diskuterats. Dessa ställ uppträder i 
flera former och har även tillverkats i lera och 
till och med i sten eller marmor. 

De grekiska kittlarna och trefötterna ut
vecklades i början av 600-talet f.Kr. i anslutning 
till cypriotiska och orientaliska former. Tre
fötterna blev en praktisk form för uppställning 
av bronskittlarna. Figurprydnaderna på treföt
ter och kittlar upplevde en högkonjunktur som 
konstart under hög- och senarkaisk tid vilket 
motsvarar Hochdorffurstens livstid och den 
tidpunkt då den praktfulla graven anlades un
der senare delen av 500-talet f.Kr. 

Efter inledningen analyseras i två kapitel 
trefötterna och de grekiska figurprydda kittlar
na från arkaisk tid. Beskrivningarna är samlade 
i ett fjärde kapitel, en katalog, med alla uppgif
ter i systematisk uppställning. Den typiska for
men för trefötterna har som namnet anger en 
eller två ringar för kärlet, vilka bäres upp av tre 
kraftiga stöd. Figurprydnader förekommer 
dels på trefoten dels på kärlet. Nedtill avslutas 
stöden vanligen med varsin djurfot. 

Som en bakgrund till de grekiska trefötterna 
från arkaisk tid behandlas tidiga orientaliska 
och cypriotiska former. Anmärkningsvärd är 
den stora mängd kittlar, skålar och trefötter 
som påträffats i Nimrud i det assyriska kunga
palatset och som antages vara krigsbyte från 
östra Medelhavsområdet. En annan fyndplats 
är Urartu där man bl.a. tillverkat ställ med kitt
lar prydda med tjurhuvuden. Enkla avjärn före
kommer i Gordion. En del av det orientaliska 
materialet är svårt att datera men författaren 
anger att trefötter som ställ för kärl förekom
mit i Anatolien åtminstone från en tidig del av 
det andra årtusendet f.Kr. Tidiga trefötter finns 
också på Cypern. De kan där beläggas spora
diskt från 1 goo-talet f.Kr. in i sengeometrisk 
tid. Detta sena material från 700-talet f.Kr. kan 
på olika sätt kopplas samman med det grekiska. 
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Trefötterna förekommer på grekiskt och 
italiskt område med spridda exemplar utanför. 
De har framför allt påträffats i helgedomar 
men även i en del gravar såsom La Garenne i 
Frankrike och Trebeniäte på Balkan. De etrus
kiska bildar en särskild grupp vilket framgår av 
en spridningskarta där även de grekiska finns 
karterade. Trefötterna har utvecklats ur orien
taliska former. Det förekommer exempelvis fi-
gurprydnader i form av tjurhuvud, en i det ori
entaliska materialet vanlig figur. Bland fynden 
från Olympia med datering till 600-talet finns 
ett stort antal gripprotomer. Andra djur som 
pryder trefötterna är hästar, getter, nötkreatur 
och baggar. Lejontassar kan avsluta benen. In
sprängda finns växtornament såsom palmetter 
och i enstaka fall lotus. 

Ett särskilt avsnitt i undersökningen ägnas 
speciella former som förekommer i spridnings
området både under 600-talet och senare. En 
grupp från Capua har hästfigurcr på den dubl)-
la lingen. Hästar finns även på fynd från de gre
kiska öarna. I fyndet från La Garenne som har 
en kittel med gripar finns ankprotomer på tre
foten. Sådana fågclfigurer har också påträffats 
i Etrurien och i Olympia. Mindre vanliga är kri-
garfigurer och amasoner men exempel finns 
från Atens Akropolis. 

De anförda exemplen visar omfattningen 
och variationen av de trefötter som Bieg be
handlar, ingående, ined illustrationer och lit
teraturhänvisningar. De ger många ingångar 
till ytterligare läsning och fördjupad analys. 
Den nämnda utbredningskartan presenterar 
en översikt och dessutom fördelningen mellan 
grekiska och etruskiska trefötter. 

Vid analysen av kittlarna med djurfigurer 
måste man än en gång söka sig till Orienten för 
alt finna förstadierna. Figurerna sitter dels som 
attacher, dels som prydnader pä kiltelkanten. 
Man kan bl.a. påvisa tjurhuvud-och fagdattachcr. 
Ursprunget till dessa olika former är emellertid 
oklart. Det rör sig om kittlar med lejon som i 
Hochdorf, om kittelkraterer med bockar och 
andra djur som i TrebeniSte samt kärl med 
andra djur. Vidare finns kittlar med figurer av 
dryckesbröder, symposiefigurer och silener. 
Många av figurerna är lösa men har spår av att 
ha suttit pä kittlar. 

Den i Hochdorf påträffade kitteln är den 
enda i Mellaneuropa med lejon, men det finns 
paralleller i Italien, på Balkan och Kreta samt i 
Mindre Asien. Den stod på elt enkelt träställ 
med järnbeslag och var täckt av en duk på vil
ken en guldskål placerats. En bottensats bestod 
av hontingsmjöd. Det är rester av den dryck 
som konsumerats i de dryckeshorn som redan 
publicerats i volym III och som visar att fursten 
i festligt lag trakterade ett sällskap på åtta per
soner. Intressant är att endast två av de tre dju
ren på denna kittel är ursprungliga medan det 
tredje lejonet är nytillverkat som ersättning för 
ett som uppenbarligen förkommit Stilistiskt 
sett tillhör de ursprungliga en lakonisk tradi
tion men kan vara tillverkade i Syditalien ca 540— 
530 f.Kr. De liknar djuren på en hydda som på
träffats i Paeslum. Det mycket väl utformade er-
sättningsdjuret år enligt författarnas bedöm
ning sannolikt tillverkat lokalt i Mellaneuropa. 
Kännedomen om dessa tre djur bygger på en 
ingående teknisk analys genomförd i samband 
med konserveringen och i boken presenterad 
i ett särskilt kapitel författat av konservatorn 
Peter Eichhorn. Denna visar bl.a. att kitteln är 
gjuten och sedan driven. 

Den omfattande analysen av de talrika le-
jonligurerna från kittlar och trefötter med in
delning i sju olika typer (A-G) beroende på läge 
och hållning ger en utomordentligt god över
blick över denna form. Några tidiga tillhör 
600-talet f.Kr. men de flesta dateras senare och 
är produkter av det högarkaiska konsthant
verket. 

Etl särskilt kapitel ägnas kittelkraterer av iv-
pen Trebenisie med kitteldjur i form av geta
bockar. Det namngivande käiiel kommer från 
furslegravarna på sydliga Balkan belägna vid 
en skärningspunkt i det antika vägnätet Denna 
typ av kitteldjur förekommer i stort antal och 
lår på samma sätt som lejonfigurerna en ingå
ende behandling i boken. De kommer från hel
gedomar och rika gravar i norra Grekland och 
i Makedonien. De anses vara av korintisk till
verkning och förekom ännu i början av 400-ta-
let f.Kr. 

Andra djur som förekommer i begränsat 
antal är ko, kalv, tjur och får. Däremot finns ett 
Stort anlal kittelfigurer i form av vid måltid 1ig-
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gande dryckesbröder med dryckeshorn eller 
skål tillverkade först på Samos och sedan vid 
peloponnesiska verkstäder. Till detta kommer 
en grupp liggande silener i brons eller lera som 
avslutar raden av analyserade figurer. 

Som framgår har kitteln från Hochdorf blivit 
utgångspunkt för en omfattande och ingående 
analys av konsthantverket under den aktuella 
liden. Denna analys har fört ganska långt från 
Hochdorffyndet men har samtidigt belyst sam
bandet mellan grekisk och keltisk kultur. De av
slutande bidragen av Gauer om tillverkningssi
tuationen och kontakterna bl.a. med Mellan
europa samt Eichhorns bidrag om den teknis
ka undersökningen och restaureringen bidrar 
starkt till den kulturhistoriska helhetsbilden. 
Detta motiverar en hänvisning till Hassle-fyn-
det från Närke som hör till samma kulturmiljö. 
I fyndet ingår en stor kittel, två ciste a cordoni 
(vågrätt ribbade bronshinkar; se B. Stjernquist 
1967, Ciste a Cordoni (Rippenzisten). Produktion -
Funktion - Diffusion l-II), två hallstattsvärd och 

en svärdsknapp, tolv runda plattor samt två små 
hakar. Anknytningen till det här diskuterade 
materialet är klar framför allt genom kitteln 
som har märken efter attacher av vilka två san
nolikt varit halsar med lejon eller griphuvud 
och två fästeplattor för bärringar. Vi har här cn 
länk till Medelhavsområdet och furstegravarna 
i Sydeuropa. 

Hochdorf Väl genom sina inträngande ana
lyser, det rika och fina bildmaterialet och upp
lysande kartor samt den stora katalogen ett uto
mordentligt bidrag lill kännedomen om 
Hochdorfgraven och dess kulturmiljö. De hit
tills utkomna delarna av serien lovar gott för 
fortsättningen. 

Berta Stjernquist 
Institutionen föi arkeologi och antikens historia 

Lunds universitet 
Sandgatan 1 
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