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i Jämt land (märkets h. 5 cm, S t .H .M. inv.-nr 25039: 1. I samma grav3 fanns 
även en pilgrimsmussla, minnet av en färd till Santiago de Compostella) . Här 
ses S. Martin till häst, mötande den vandrande tiggaren, och majuskcl-
skriften till det fyrsidiga, konstnärl igt utformade märket , som bör kunna 
dateras till 1200-talets slut eller 1300-talet, innehåller, utom helgonets 
namn, även cn åka l lan : OBA PBO NOBIS (fig. 2).4 

Undertecknad har velat publicera märket från Fornåsa trots dess osäkert 
motiverade definition i den förhoppningen, att någon motsvarighet till dess 
bi ldinnehall snart skall kunna återf innas. 

Monica Rydbeck 

3 Graven, som låg sydväst om långhuset, innehöll enligt uppgift av ant ik
varie N.G. Gejvall en manlig individ, kraftig, kortskallig, icke över 30 år 
gammal . 

' Inskriften är spegelvänd, tydligen är märket gjutet i »rättvänd» form. 

DEN KULTURHISTORISKA EXPEDITIONEN 
TILL SPETSBERGEN 1955 

Sommaren 1955 företogs en intcrnordisk kul turhis tor isk expedition ti l l 
Spetsbergen. Expeditionens program hade två huvudpunkter . Dels skulle den 
söka fä klarhet om Spetsbergen överhuvud hade besökts av människor före 
1596, det år då hol ländarna Barents och Bijp »upptäckte» ögruppen. Dels 
skulle expeditionen göra undersökningar av fångsthusgrunder från 1600-
och 1700-talcn. Spetsbergen var nämligen under dessa århundraden världens 
främsta basområde för fångst av val och valross. Tvister om detta för bl. a. 
oljcföi-sörjningen så viktiga område hotade ett flertal gånger att förorsaka 
krig mellan Holland, England och Danmark. Prakt iskt taget alla europeiska 
nationer hade fångstplatscr här uppe och hol ländarna anlade t. o. m. en 
liten stad, Smcercnburg, nära Spetsbergens nordvästspets. Fångststaden, som 
användes endast under sommarhalvåret , försvann dock redan omkring 1650. 

Någon faekmässig undersökning av dessa husgrunder har ej företagits 
tidigare och ej heller har några försök gjorts at t spåra förbarentsk be
byggelse här uppe.1 Mycket troligt är dock att de isländska annalernas Sval
bard gäller Spetsbergen, liksom det får anses höjt över allt tvivel att de 

1 De viktigaste meddelandena om undersökningar av fångstbebyggelsen 
på Spetsbergen finnes i Martin Conway: No mans land, Cambridge 1906, 
V. Carlbeim-Gyllensköld: På ått ionde breddgraden, Stockholm 1900, Hans L. 
Norberg: Om Spitsbergens kolonisation i aeldre tider, Tromsö Museums Aars-
hefter 38—39, Tromsö 1918. 
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folk, som under medeltiden hade intressen vid europeiska ishavskusten 
kände till landet. 

Tack vare officiella och privata bidrag och välvillig förståelse från bl. a. 
Norska Polar inst i tutet , Tromsö museum, Nordenskiöldssamfundet samt Sve
riges r iksant ikvarie kunde expeditionen komma till stånd. Den vistades på 
Spetsbergen från den 22 jul i till 27 augusti och bestod av sex man. Från 
Danmark : George Nellemann, stud. mag., etnolog, Oluf Olsen, museiassi-
stcnt, arkeolog. Från F in land : Helmer Tegengren, professor, etnolog. Från 
Norge: Torlef Markusen, mekaniker, »käntman», Paul Simonsen, konser
vator, arkeolog. Från Sverige: Hans Christiansson, fil. l i c , arkeolog, init ia
tivtagare till expeditionen. Som ledare fungerade Christiansson och Simon-
sen. Tromsö Museum stod som vetenskaplig inst i tut ion bakom företaget. 
Alla fynd har tillförts detta museum. 

På grund av svåra s tormar och ihållande regn måste expeditionens ar
betsplaner ändras sä att alla längre rekognosceringsturer inställdes. Arbetet 
kom istället att koncentreras pä utgrävningen av en stor rysk fångstanlägg
ning, Bussekeila. Den ligger vid en liten älv nära mynningen av Isfjordcn, 
t'en största av fjordarna pä västra sidan av Spetsbergen. Det visade sig 
under grävningens gäng att Bussckcilaanläggningen skulle ge ett mycket 
rikare etnologiskt utbyte än vi någonsin tänkt oss. Den omkring 200 m2 

stora anläggningen och de r ika fynden, över 1.000 nummer , kom att kräva 
expeditionens samlade arbetsinsats . För övrigt fördröjdes arbetet genom att 
värt tält läger upprepade gånger ramponerades svårt av s tormarna. 

Det visade sig att Bussckcilaanläggningen beståt t av ett antal väl sam
manbyggda hus, som haft platt lertäekt tak. Detta lertak hade när husen 
fallit ihop lagt sig som ett konserverande lager över stuggolven. Anlägg
ningen synes ha vari t i bruk sista gången under 1760—1770-talcn. Vi hi t tade 
nämligen ett flertal föremål, som var år ta lsmärkta samt ett par föremål 
med ryska inskrifter. Anläggningen utgjordes av ett centralhus ca 5 X 5 m, 
cn badstuga, en smedja, ett förrådshus där två tunnor och en liten fint 
formad lerkruka ännu stod kvar i orubbat skick samt ytterl igare ett par 
rum av okänd användning. Vi kunde vid centralhusets vägg urskil ja fyra 
olika kulturlager delvis med steril sand emellan. Tyvärr var lagcrföljden 
eljest förstörd genom olika ombyggnader. I de tre översta lagren låg tegel 
för ugnsbyggnadcr och härdar . Troligen är hela anläggningen från 1700-
talct utom möjligen det understa lagret. Där saknades nämligen tegel så 
vitt vi kunde se. Husen har varit väl t imrade . Fönstren har haft glas oeh 
glimmer och varit försedda med fönsterluckor. Anläggningen påminner 
om en karelsk bondgård och husen har tydligen fraktats till Spetsbergen 
som färdigmonterade t r ähus . Man vet, a t t ryssarna organiserade sina fångst-
färder mycket omsorgsfullt och at t de drog upp i part ier om 20 till 30 
man, lejda av storköpmän eller kloster. Ett fängsparti s tannade i a l lmänhet 
ett till två år, om inte skörbjuggen tagit dem innan dess. Vid Bussekeila 
fanns ett litet gravfält med ett t iotal gravar, varav vi undersökte tvä, och 
fann småvuxna individer svepta i enkla tygstycken. 
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Fig. 1. Den ryska fungstanluggningen vid Hussekeilii under ut
grävning. Centra/rummet längst t. u. Foto förf. — The Russian 
hunting station ai Hnssekeila during excauation. The central 

house is seen at the far left. 

Bland de föremål vi påträffade under utgrävningen kan nämnas läder 
cch skor i stora mängder, skohö, läster, torkt rän för s trumpor, skinnbe-
redningsredskap, björnspjut med träfodral , fiskekrokar, gi l lerpinnar för 
olika slags fällor, kammar av olika typer, lerlampor, l jushål lare av t rä , 
stora mängder krukskärvor, tunnbinder i redskap och ämnen till tunnor . 
Järnföremålen är påfallande sparsamt företrädda. Förvånande stort var 
däremot antalet spelpjäser. Bl. a. påträffades en schackkung och ett par 
andra schackpjäser med mycket ålderdomligt utseende. De t i l lhör troligen 
det understa lagret och påminner mycket om de schackpjäser, som påträffats 
i grönländska nordbohusgrunden, ' Flera föremål var snidade med karv-
snittsniönster. Mellan ett par stoekar i cent ra l rummet låg en liten läder
pung innehållande en tand och cn hoprullad läderrem. De många fynden 
torde vid en närmare bearbetning av materialet komma att ge åtskilliga 
intressanta och nya aspekter på bl. a. primitiva fångstmetoder. 

Som nämnts fick våra undersökningar i övrigt inskränkas till ett min i 
mum. Bl. a. blev spaningarna efter Spetsbergens förhistoria mycket knappa. 

2 J f r Aage Roussel l : Sandncss and the Neighbouring Farms, Meddelelser 
om Grönland Bd 88 :2 , Köpenhamn 1936, Fig. 109, 112: U 305 och S 301. 
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I expeditionens slutskede påträffade vi dock »flintplatser» längs en uttorkad 
floddal några km ö. om Bussekeila. På dessa uppsamlades flintskärvor 
och småflintor, av vilka några ha retusch. Det är dock möjligt, att dessa 
retuscher är naturmekaniska avslag. Men bland bössflintorna i Bussekeila-
anläggningen låg ett stycke, som är en tydlig skrapa. I Göteborg Museum 
finnes ett flintstycke från Spetsbergen med tydlig retusch.3 Det är funnet 
vid en bifjord till Isfjorden, Templebay. Däremot är det troligt att den 
»stenyxa» som fanns i Berlin före kriget och som uppgavs vara funnen på 
Spetsbergen är en naturbildning. Den är påträffad på en plats, som är 
helt täckt av frostsprängda lerskiffrar, vilka ibland får former som liknar 
yxor eller dolkar. Spetsbergen synes mig dock vara idealiskt för ett jägar
folk. De stora renhjordarna och den intensiva havsfaunan samt den rika 
örtfloran måste ha givit goda livsbetingelser. 

De resultat 1955 års expedition har givit visar övertygande, att Spets
bergen är ett etnologiskt forskningsfält av betydelse, som med den allmänt 
intensifierade ishavsforskningen kommer att ha förutsättningar att utvidgas. 
Om Spetsbergen även kommer att få betydelse som arkeologiskt forsknings
fält, får väl framtiden utvisa. 

Något av de närmaste åren planeras en ny expedition, som skall sam
ordnas med det geofysiska årets svenska avdelning vars station skall för
läggas till Nordostlandet. 

Hans Christiansson 
3 GM 2776. För upplysningen om detta stycke ber jag att få tacka fil. lic. 

Mats Malmer. 

DEN FEMTE INTERNATIONELLA KONGRESSEN 
FÖR ANTROPOLOGISKA OCH ETNOLOGISKA 

VETENSKAPER 

Den 30 augusti—9 september 1956 hölls i Philadelphia den femte inter
nationella kongressen för antropologiska och etnologiska vetenskaper.1 

Det var första gången denna kongress samlades 1 Nya världen, och av de 
omkring 600 deltagarna var tvä tredjedelar amerikaner — helt övervägande 
frän U.S. A. 

1 Förf. hade tillfälle delta i kongressen såsom representant för Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien 
samt Nordiska museet. Anslag till resan — som även omfattade en tids 
museistudier — hade lämnats av staten, Wenner-Grenska Samfundet, Vitter
hetsakademien och Nordiska Museet. 
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