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u)o Smärre meddelanden 

Planerad forskning 

Kring en snart avslutad publikationsserie om den öländska 
offerplatsen Skedemosse 

Det finns och bör finnas olika sätt att bedriva arkeologi liksom annan historisk 
forskning. Ett avantgarde bör alltid söka göra sig fritt frän gängse värderingar 
och traditionellt tänkande och röja nya vägar. Andra äter under utövande av 
sund kritik bygga vidare pä det gamla arvet. Detta bör gälla såväl undersök
ningsmetodik som materialets publicering, bearbetning och tolkning. 

Mer och mer blir arkeologen beroende av samarbete med andra vetenskaps
grenar och kanske främst dä de naturvetenskapliga. Detta är ej en modenyck 
utan en trängande nödvändighet. Detsamma gäller även i mänga fall det avan
cerade hjälpmedel för materialets statistiska bearbetning som utgöres av data
behandling, elär arkeologens stora svårighet dock ligger i en tillräckligt logisk 
och objektiv programmering av aktuella föremälstyper och förhållanden. 

De hisnande perspektiv, som öppnar sig i samarbetet med de naturvetenskapliga 
disciplinerna, kan exemplifieras av ett påbörjat försök att överföra en inom 
medicinen använd avbildniiigsmetod med laserstrålar pä arkeologiskt material. 
Målsättningen har varit att konstruera en apparat för genomlysning av de 
ogrävda fornlämningarna sä att oberoende av mellanliggande jordarter eller 
stenmaterial, lager på valfria djup kunde studeras och avbildas. Med. dr Gunnar 
Wallenius, Uppsala, som i samråd med förf. arbetat på detta problem, har dock 
tragiskt nog nyligen avlidit. 

Om alltså arkeologens möjligheter att framgångsrikt i fält, pä laboratoriet 
-konserveringsanstalten och vid skrivbordet driva vetenskaplig forskning ökas 
i allt snabbare takt, tycks utvecklingen dock visa hän mot allt färre antal till
fällen att kunna utföra sådant önskvärt arbete i rent problemlösande syfte. An
ledningen härtill är bland annat det allt mer ökande antal nödvändiga under
sökningar förorsakade av tornminneslageiis bestämmelser, vilka blivit en följd av 
samhällets väldiga markexploatering. Dessa sysselsätter och kominer att sysselsätta 
flertalet studerande och färdigntbildacle arkeologer, som kommer att framskaffa 
ett väldigt men heterogent material med mängder av uppslag till lockande fors-
karuppgifter, vilka dock på grund av tidsbrist sällan kan fullföljas och där 
materialet av samma orsaker oftast blir opublicerat. De fä gånger som en forskare 
därför i dagens läge trots allt utför en uppgift i enbart rent vetenskapligt syfte 
är del därför av utomordentlig vikt att alla möjligheter tillvaratas för alt resul
tatet verkligen skall bli av länge bestående värde. 

Det blir här förs) och främst en fråga om planering. Idealet for en arkeologisk 
forskningsuppgift hiir i de flesta fall vara, att ett sä stort antal av föremål och 
fakta kring dessa framskaffas, att de är tillräckliga för eu framgångsrik, statistisk 
bearbetning och att materialet således utan att pressas kan ge klara resultat och 
på så sätt utgöra bas för väl underbyggda slutsatser. Fä arkeologiska material 
har redan frän början dessa egenskaper. Den vetenskapliga skickligheten hos en 
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forskare bör i ej ringa grad kunna utläsas i hans förmåga att genom sitt arbetes 
planering med exempelvis punktvis insatta, systematiska fältarbeten kunna kom
plettera sitt material och fylla dess luckor, så att en framgångsrik bearbetning 
kan bli följden. En sådan planering, som kan liknas vid en kemists förarbeten 
till ett experiment, fordrar att forskaren genom studier i museer, arkiv och 
bibliotek genom inventering i terrängen och arbete vid skrivbordet förbereder 
undersökningarna i fältet eventuellt i samarbete med geologer, kulturgeografer 
och företrädare för andra vetenskapsgrenar vilka kan vara till hjälp i hans 
speciella situation. En sådan noggrann planering stär i bjärt kontrast till den 
»impulsforskning» som förr tyvärr var väl sä vanlig och där till undersöknings
objekt ofta valdes iögonfallande solitärer, som genom sin sällsynthet eller storlek 
särskilt drog intresset till sig. Vid en vettig planering bör istället just sådana 
objekt undvikas. Skulle några allmänna regler kunna uppsättas, vilket är mycket 
svart, därför att varje forskningsuppgift har sina egna speciella problem, borde 
istället om möjligt sådana objekt väljas som är karakteristiska exponenter för 
genom inventering och topografiska studier fastställbara, större grupper av lik
artade företeelser och där det därför kan väntas, att undersökningen av ett eller 
för kontroll helst flera objekt skulle ge resultat, vilka kan antas karakteristiska 
för hela gruppen. 

Om man frän forskningsprogrammets planering och genomförande vänder sig 
till problemen kring materialets publicering bör önskvärdheten av en snabb säclan 
ligga i öppen dag. Men detta får dock ej innebära, att publicering sker innan 
materialet är färdigt för en sådan. Detta hör dock till ovanligheterna och istället 
är läget i värt land det, att stora, viktiga för länge sedan framtagna fornsaks
material ligger opublicerade och tendensen är tyvärr den att mängden av sådant 
opublicerat material kommer att öka. Anledningen till detta kan delvis sökas 
i det ringa meritvärde framställandet av en ren materialpublikation hittills an
setts ha och det faktum, att flertalet forskningsuppgifter huvudsakligen ej genom
förts för att ett givet material just dä varit moget för publicering och bearbetning 
eller för att nya fynd gett impulser till forskning i viss riktning, utan därför 
att forskaren just vid ett givet tillfälle haft behov av viss meritering. 

Tills helt nya värderingar inom detta område och en delvis ny organisation 
av den arkeologiska forskningen kommer till stånd torde dock inga större för
bättringar vara att vänta i detta avseende. En aktuell tendens att söka enbart 
koncentrera forskningen till universiteten och dess institutioner torde ej vara 
en lycklig lösning. I stället borde ett än intimare samarbete än hittills etableras 
mellan fornvärdande—fältarbetande organ, universitet och museer, och tjänste
män vid samtliga dessa institutioner stimuleras till forskning kring det material 
de kommer i beröring med genom sin dagliga gärning. 

Två band som kan sägas exemplifiera i huvudsak positiva sidor i det ovan 
framförda har nyligen utkommit i Vitterhetsakademiens monografiserie. De be
handlar den öländska offerplatsen Skedemosse och författaren Ulf Erik Hagberg 
kan dels som tjänsteman pä riksantikvarieämbetet dels som avhandlingsskri-
vande licentiat vid Uppsala universitet och senast även som vikarierande chef-
tjänsteman vid statens historiska museum vara ett gott exempel på det önskvärda 
samarbete som ovan skisserats och även visa det fruktbärande i ett sådant. Pub-
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l ikat ionerna har t i l lkommit genom av honom själv planlagda och fullföljda ut

grävningar i och kr ing offermossen. 

Serien har planerats som tre publ ikat ioner . De u tkomna utgöres av en ma

ter ia lpubl ikat ion The Archaeology of Skedemosse I , samt en bearbe tn ing T h e 

Archaeology of Skedemosse I I . Ytterligare ett band Skedemosse I I I avses att 

huvudsakligen innehål la en publ icer ing och bearbe tn ing av det osteologiska ma

terialet. Skedemosse I är en ren mater ia lpubl ikat ion med vilket jag menar en 

bok, där materialet publiceras helt u tan bearbe tn ing — diskussion och slutled

ningar . Ett pä sä sätt avbildat och beskrivet mater ial frän en viss tid i ett 

visst begränsat omräde, eller från en viss fyndlokal kommer alltid att ha sitt 

givna, vetenskapliga värde. Diskussionen baserad pä det ta material , själva be

arbetningen, har sitt största värde just dä den publiceras, men det ta värde av

tar nä r eller ifall nya fynd t i l lkommer i det aktuella materialet och när om 

sådant används det jämförelsematerial ökas, som nyttjats vid diskussionen kring 

detsamma. Mater ia lpubl ikat ion och diskussion bör därför hållas isär och för at t 

verkligen markera det ta borde formatet pä de olika publ ika t ionerna vara olika. 

Vidare skulle bearbetningen, då den ju oftast kan kallas en »förbrukningsartikel» 

med ticlsbunclen aktuali tet , k u n n a tryckas på billigare pappe r och ges nägot 

enklare i l lustrering naturligtvis dock u tan att det ta skulle inverka pä tydlig

heten och överskädligheten i den förda diskussionen. Mater ia lpubl ika t ionen där

emot borde utföras i ett större format och på ett värdebeständigare sätt. Av

bi ldningarna borde vara så »utförliga» som möjligt helst i både teckning och 

fotografi, med vid behov genomskärningar och profiler komplet terade av eventu

ella röntgenbi lder och förstorade detaljer. Noggranna beskrivningar av fyndom-

ständigheter och utförlig dokumenta t ion av undersökningar ej minst i bild samt 

redogörelser för fakta frän osteologer, kvartärgeologer och andra i ett förut

skickat samarbete engagerade skulle även ingå i den rena mater ia lpubl ika t ionen. 

Sådan publikat ionsverksamhet skulle, om exempelvis det aktuella materialet med 

anspråk pä fullständighet härrörde frän ett visst tidsskede och frän ett visst 

begränsat område, på ett mycket effektivt sätt under lä t ta forskningen. Nya ma

ter ia lpubl ikat ioner kunde dä fogas till de gamla och bearbetn ingar med allt 

säkrare resultat som följd kunde äter och äter igen ske på basis av det samman

lagda, växande materialet .1 En mer tradit ionell »publikationstyp» med diskus-

1 En matcrialpublikations utformning kan alltid ställas under debatt. Den lösning 
som här föresläs är dock enligt min åsikt realistisk och genomförbar. Andra möjlig
heter kan diskuteras, exempelvis cn kraftig generalisering med typer och former som 
resultat till följd och därefter cn labellarisk redogörelse för materialet. F̂ n sådan 
metod kan visa sig nödvändig vid stora, enhetliga material eller ingå som delar rörande 
vissa typer av föremål eller vissa slags material exempelvis lösfynden, där i övrigt 
den föreslagna mer utförliga metoden användes. Denna »tabellariska» metod fordrar 
cn ytterst exakt definition av föremålen och kan härvid kombineras med programme
ring för databehandling. En på så sätt genomförd tabcllarisk redovisning kombinerad 
med programmering för databehandling kan naturligtvis även med fördel komplettera 
den typ av materialpublikation som jag föreslagit. Enbart tabcllarisk redovisning torde-
dock i allmänhet visa sig olämplig pä grund av generaliseringssvårighcterna i de flesta 
material. Att som arbetshypotes framlägga önskvärdheten att ett material åter och 
återigen ompubliceras allt efter som nya möjligheter yppas att erhålla nya upplysnings-
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sionen inarbetad i materialet mäste nästan alltid relativt snabbt föråldras och 

försvårar alltid en ny bearbetning. Det finns dock extrema, lyckliga fall, dä 

en mater ia lpubl ikat ion trots ovan förda resonemang med fördel bör kunna inne

hålla en slutgiltig bearbe tn ing av ett visst givet mater ial nämligen, dä de t ta 

s tammar frän ett slutet, fullständigt undersökt fyndkomplex sä beskaffat, att en 

helt intern bearbe tn ing av exempelvis fyndkombinat ioner och stratigrafi ger ett 

klart utläsbart resultat.2 

Återvänder vi nu till Ulf Erik Hagbergs publikationsserie för att närmare 

granska den u r bl. a. här anförda synvinklar f inner man i Skedemosse I i ett 

förord av dåvarande riksantikvarien en passus som kan ge an ledn ing till ytter

ligare ett a l lmänt resonemang. I företalet framförs nämligen ett tack till en 

privat fond för at t denna givit bidrag som möjliggjort för r iksantikvarieämbetet 

att rädda ett oersättligt fornsaksmaterial, vilket löpte omedelbar risk att förstöras, 

dä ämbetet ej disponerade medel till en sådan insats. Det ta är en bek lämmande 

läsning. Dä privata bidragsgivare stöder vetenskapligt arbete, där ej katastrof

s i tuat ioner för oersättligt material finns med i bi lden, är det ej anna t än tack

nämligt och efterföljansvärt men att sådant materials vara eller icke vara skall 

vara beroende av privat givmildhet kan ej anses a n n a t än ytterst beklagligt. I ett 

demokratiskt samhälle, där fiir länge sedan socialvård och sjukvård blivit en 

självklar, statlig angelägenhet frän att t idigare till stor del varit beroende av pri

vat initiativ, borde det vara lika självklart att staten övertar det yttersta ansvaret 

fiir landets kul turvård , vilket bör innefat ta att medel ställs till förfogande för 

att h indra u p p k o m m a n d e t av katastrofsituationer av ovan exemplifierat slag. 

I det ta sammanhang bör understrykas en aspekt pä Hagbergs arbete, som visar 

det positiva i att en t jänsteman vid en fornvärdande inst i tut ion även driver 

vetenskaplig forskning. Den personliga räddningsinsats som han genomfört torde 

icke varit möjlig, om han ej tjänstgjort vid r iksantikvarieämbetet och vice versa 

skulle d jupplöjningens förstörande inverkan pä fornsaksmaterialet ej ha upp

märksammats, om han ej genom sina forskningar kommit att kontrol lera de 

aktuella fyndlokalerna. 

Å andra sidan visar Hagbergs publ ika t ioner även de svårigheter Som i nuläget 

trycker en vid r iksantikvarieämbetet och statens historiska museum anställd 

vägar ur det exempelvis genom analyser eller liknande (som föreslagits av H. Tlnane 
1966 s. 135 f.) tycks mig orealistiskt bland annat av ekonomiska skäl. Allt materia] 
kan och hinner icke publiceras. Nytt framtaget material och fakta kring det borde 
därför som en skyddsåtgärel alltid mikrofotografcras och filmerna dupliceras för för
varing på skilda platser. Delta förfaranele möjliggör även materialets snabba distribution 
utan publicering. Alt skydda förhistoriskt material genom publicering eller dislrihiiering 
på ovan antytt sätt bör efter vad som skett under andra världskriget vara en första
handsåtgärd i värt arbete. 
2 En idcalplancring för arkeologisk forskning skulle vara, att ett tillräckligt stort antal 
lådana, internt bearbetbaia material kunele framskaffas inom närliggande, väl avgrän
sade kulturområden, och att resultaten frän de interna bearbetningarna för kontroll 
jämfördes sinsemellan och först därefter resultaten frän kulturområdena jämfördes me-el 
varandra. Ett säclant •trappstegsformigt» tillvägagångssätt skulle kunna utesluta många 
av de felkällor som uppträder vid cn mer konventionell bearbetning. 
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tjänsteman med ambitioner och, som man får hoppas även skyldighet att driva 
forskningsverksamhet. Den som följt arbetena med de bägge böckernas tillblivelse 
har nogsamt kännedom om dessa svårigheter, som trots eu förstående inställning 
frän tjänstemännen i chefsställning gör sig märkbara i det framlagda materialet. 

Främst är det fråga om detta verkligen var färdigt för den publicering som 
skett. Materialpublikationen är ren, vilket som ovan antytts bör vara eu stor 
fördel men av det »tvärvetenskapliga» samarbete som ingår i forskningsplanen 
finns i Skedemosse 1 förutom resultaten av ett antal G 14 analyser och en kort 
redogörelse för C 14-metoden använd pä collagen frän ben (av H. Sellstedt) 
endast en preliminär rapport om de kvartärgeologiska förhållandena (av L.-K. 
Königsson) samt en redogörelse för den del av det osteologiska materialet som 
utgöres av fäglar, grodor och fiskar (utmärkt genomförd av J. Lepiksaar). 

Den övervägande största mängden fynd i mossen bestar av ben frän boskap, 
hästar och människor. Det inverkar därför menligt pä materialpublikationens 
användbarhet som bas för bearbetningen i Skedemosse II, att huvuddelen av 
benen fiirst kommer att publiceras i den kommande Skedemosse III. Likaså är 
det faktum, att den geologiska delen, som har en stor betydelse för resonemanget 
endast är en preliminär rapport, av samma anledning ej helt lyckligt. Till detta 
kommer att ej heller de fullständiga och slutgiltiga resultaten av gjorda pollen-
analyser finns i materialpublikationen utan endast i preliminär form anges i be
arbetningen (Skedemosse II, s. 87), att de komparativa arkeologiska undersök
ningarna ännu ej är avslutade (Skedemosse II, s. 7) och att C-14 analyserna 
ej alla hunnit bli färdiga, innan materialpnblikationen galt i tryck (Skedemosse 
II, s. 62). Visserligen har i Skedemosse II tagits hänsyn till upplysningar särskilt 
rörande den osteologiska bearbetningen, som etter materialpublikationens slut
förande nätt författaren (ibland har de medtagna kommit ganska sent, vilket 
även beklagats av Hagberg i Skedemosse II, s. 55), men detta förtar ej intrycket 
av au serien i sin helhet hade vunnit på att mogna ännu någon tid. Att sä ej 
skett är ånyo ett exempel på de brister som vidlåter organisationen av vär nu
varande forskning, elär arbetet med och slutförandet av en uppgift mäste regleras 
ej efler denna uppgifts egna krav utan av den enskilde forskarens nödtvungns 
arbetssituation och meriteringsbehov.3 

Som materialpublikation iir Skedemosse I annars i mångt och mycket före
dömlig. Möjligen skulle man kunna anmärka pä, att bilderna i texten ibland är 
onödigt stora (ex. Fig. 38). Här kan rekommenderas eu metod att med bibehållen 
eller något mindre bildyta ändå fä föremålets viktigaste delar tydligare illustre
rade. Härmed menar jag att föremålen skulle avbildas i en översiktlig tillräckligt 
stor skala och att den eller de detaljer som kan anses karakteristiska eller av 
speciellt intresse istället förstorades och insattes intill denna bild. Vidare saknar 
man i planschdelen de genomskärningar, profiler och baksidor som däremot 
rikligt förekommer i jämförelsematerialet (Skedemosse II). Visserligen består 
planschdelen av fotografier, men dessa kunde ha kompletterats med teckningar 
eller i fråga om profiler och baksidor av infällda fotografier. I materialdelens 

1 Den nikltvnngna arbetssituationen har i detta fall berott pä personalbrist inom det 
lärda verk där Hagberg är anställd. 
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text finns dock insprängda utmärkta teckningar av de viktigaste föremålen som 
väl uppfyller dessa fordringar. Dä det gäller publikationens paradföremäl, guld-
ringarna, borde den vackra förstoringsserie, som återfinnes i början av Skede
mosse II (Fig. 2-7) istället ha placerats i materialpublikationen. Stämpeldekoren 
på ringarna är i sin helhet ytterst svår att studera även på originalföremälen 
i deras oftast extremt hoprullade skick. En praktiskt underlättande åtgärd skulle 
ha varit au i teckning återge det uträtade mönstret eller i fotografier avbilda 
uträtade avgjutningar av detta. 

I Skedemosse II med bearbetningen av materialet och resultaten genomgås fyn
den i mossen: gulclringarna, de figurförsedda pressblecken, detaljerna ur den 
personliga utrustningen och hästens mundering, de talrika vapnen och det väl
diga benmaterialet. Förf. framhåller med rätta, att nägon intern bearbetning av 
fynelkombinationer med ytterst fä undantag är omöjlig, då föremål vid olika 
tider deponerats i den sjö som ursprungligen utbrett sig där mossen nu ligger 
Vid dateringen är han därför hänvisad till annat material och andra författare. 
Tillförlitligheten av de kronologiska system som sedan kommer till användning 
misstänkliggörs dock med anklagelse för cirkelbevis (Se bl. a. Skedemosse II s. 7). 
Inga klara exempel på nägot sådant framförs emellertid, vilket efter detta på
stående borde varit pä sin plats. 

Ifråga om pressblecken med djurfigurer när förf. efter en utförlig diskussion 
fram till ett sannolikt östligt ursprungsområde för denna djurstil och tillverk
ningsteknik. Ehuru detta resultat synes mycket sannolikt saknar man i diskussio
nen det insulära material som representeras bl. a. av Aylesford Bucket samt de 
med detta besläktade hjortbilderna pä den bekanta svärdsslidan frän La Téne-
fynclet. (Se bl. a. Nylén 1958 s. 17 och 19). Vidare skulle man gärna i avslutningen 
av diskussionen med framhållandet av de upprepade gänger återkommande im
pulserna frän ett sydöstligt—sydryskt omräde med bevarad motivtradition (Ske
demosse II s. 28) ha sett Stenberger citerad vilken redan 1946 på likartat sätt, 
men med utgångspunkt från annat material uttryckt denna iakttagelse (Sten
berger 1946, s. 164 f.). 

Genom C 14-analys av collagen i benmaterialet har djurbenen kunnat ges 
visserligen en något osäker datering till i huvudsak romersk järnålder och dä 
främst till dess äldre del. Ett C 14-prov frän människa gav 4-500-tal e. Kr. 
(Skedemosse II, s. 62). Detta talar enligt Hagberg möjligen för en ändring av 
offerseden (Skedemosse II, s. 62) varmed han torde mena frän djur till guld, 
andra värdeföremål, hästutrustningar och vapen, dä guldet skall ha deponerats 
under 300-talet, hästutrustningarna kring år 300 och vapnen frän början av 
200-talet till senast början 500-talet e. Kr. 

I en sammanfattning på svenska (doktorsavhandlingen — Skedemosse, Studier 
i ett öländskt offerfynd från järnåldern, Uppsala 1967, s. 21) skriver Hagberg 
dock att »Krigsoffren fär nog betraktas säsom undantagsfall, medan djuroffren 
utgjort den normala kulten vid offersjön». Dessa tvä något olika slutledningar 
gör det svart att få en helt klar bild av förrattarens ståndpunkt i denna nog 
så viktiga fräga särskilt som nägra sä sent daterade djurben som de yngre vapnen 
ej finns redovisade i det hittills framlagda materialet. 

I en jämförelse med andra offerfynd behandlas de svenska mer i detalj under 
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det övriga, varibland de stora danska, berörs mer schematiskt. Man skulle här 
möjligen ha förordat ett koncentrerande av diskussionen utan direkt gränsdrag
ning mellan svenska och övriga fynd till sådana med samma kriterier som Skede
mosse exempelvis den särpräglade anhopningen av guldsmycken eller rena värde
föremål (där jämförelsematerialet dock är obetydligt), samtida vapen och 
hästutrustningsdetaljer och framför allt föremålens avsiktliga deformering. Vi
dare berörs, med undantag för hästbenen, endast offerfynd fram till och med 
vikingatid men icke de s. k. depäfynden frän bronsåldern. Flera av dessa innehål
ler hästutstyrsel och andra liknar Skedemosse genom att uppvisa guldsmycken 
och att ursprungligen ha deponerats i öppet vatten, varför de borde vara av 
intresse i detta sammanhang (ex. Rovalls i Vänge, Gotland, Hansson 1927, s. 92. 
Pl. 46). 

Med anledning av det stora antalet djurben, där ben av häst utgjorde en 
betydande del, har ett kapitel ägnats djuroffer och hästkult. Diskussionen om 
dessa ämnen är dock spridd över ytterligare två föregående kapitel behandlande 
ben och offerfynd. Att hästen haft särskild betydelse som offerdjur framgår av 
att pä en intilliggande boplats (Ormöga) 4,5% av den totala mängden ben frän 
måltiderna härrörde från häst under det procenttalet för häst av samtliga i mos
sen funna ben var 35 (Skedemosse II, s. 55 och 61). I den diskussion som sker 
i dessa kapitel och i en följande exkurs om arkeologi och ortnamn av Gunnar 
Pellijeff, kommer religionshistoria, folkminnesforskniiig och ortiiamnsforskning 
in i bilden. 

Dessa vetenskapsgrenar har liksom historieforskningen och dess hjälpveten-
skaper i sin helhet sedan länge dominerats av skärpt källkritik och försök till 
radikal avromaiitisering. Som exempel kan nämnas folkloristerna von Sydows 
och Martin P-son-Nilssons strid under 30- och 40-talen om den praktiska och emo
tionella eller traditionella-religiösa bakgrunden till folktro och folksed och Sune 
Lindqvists »antireligiösa»-praktiska förklaringar till arkeologiska fenomen samt 
senast Sven Ulric Palmes nya syn pä landskapslagarna som enligt hans mening ej 
sä klart som man tidigare trott avspeglar förhållanden och rättsuppfattning i Nor
den under förhistorisk tid.4 Ehuru ytterst välbehövlig torde denna avdramatise-
ring och avromantisering ibland kunna gä till överdrift. 

Dä det gäller offerfynden har Hagberg förutom en allmän översikt av dis
kussionsläget försiktigt nog nöjt sig med att citera de antika författare som be
rört dessa sedvänjor hos germanerna och angränsande folk. I fräga om hästoff
ren har han helt naturligt kommit in pä Staffansritten eller Staffansskedet även 
om namnet Skedemosse av ortnamnsforskaren Pellijeff getts en helt topografisk 
förklaring. Där har Hagberg dock mött en stor avoghet i modern forskning att 
överhuvudtaget vilja tolka denna sedvänja som ett arv frän förhistorisk hästkult. 
Olaus Magnus' uppgifter skylles pä »lärd spekulation» och seden med kappritt 
tolkas som införd av den katolska kyrkan med Staffansvisan (Skedemosse II, s. 84). 
Som försvar hävdar dock Hagberg att motsvarande företeelse i Norge det s. k. 
»aiinaiidagsskeidet» saknar anknytning till Staffan. I detta sammanhang ställer 

* Denna uppfattning har framförts av Sven Ulric Palme vid Visbysymposiet för 
historiska vetenskaper 1967. 
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man sig nägot frågande till Strömbäcks och Ljungmans avvikande uppfattning. 
Om även seden med kappritt i samband med S. Staffan skulle kunna spåras 
längre söderut i Europa, innan kristendomen införts i Skandinavien, beir detta 
pä intet sätt bevisa att kappritter ej ingått i en skandinavisk—hednisk kull-
utövning, dä en sådan kan ha varit en allmängermansk företeelse som tidigt 
kristnats av den katolska kyrkan. Klara bevis för hednisk hästkult är som Hagberg 
anmärker ju svära att ge, om endast litterära sädana godkännes frän en för-
litterär tid, men vi har ä andra sidan fynden, som ibland även fiir den mest 
skeptiske torde vara svära att tolka annat än i en viss riktning. Den gamla 
uppfattningen, att avogheten mot att äta hästkött ursprungligen skulle bero pä 
kyrkans förbud mot hedniska offermåltider, har även berörts av Hagberg som 
här citerar folkloristen Brita Egardts mycket kritiska inställning till denna 
tolkning. Hon anför i sina arbeten goda skäl för att kyrkan långt tidigare 
än den nådde Norden hävdade ett sådant förbud, men detta bör enligt min 
mening på intet sätt kunna användas som avgörande bevis för hennes uppfatt
ning, att seden ingenting skulle ha att göra med en hednisk hästkult i Skan
dinavien. (Skedemosse II, s. 61.). Likaledes tycks hennes underkännande av be
visvärdet liir den välkända scenen i Håkon den godes saga, där den norske 
kungen söker undgå att äta hästkött i samband med ett julblot under hänvisning 
till att likartade motiv finnes i den kristna, litterära traditionen vara nägot över
drivet källkritiskt (Skedemosse II, s. 82). Men även om det trots detta kan tyckas 
svårt att hitta klara och ovedersägliga bevis pä förhistorisk hästkult och hästoffer 
finns dock i den lapska religionen vissa företeelser, som otvetydigt visar att en 
sådan verkligen existerat, vilket bör utgöra ett viktigt stöd för Hagbergs uppfatt
ning. Pä lapska trolltrummor finns ibland en häst och en människa avbildade 
tillsammans. Det är guden Rota en slags döds- och sjukclomsgucl, som blott kunde 
blidkas mcel hästoffer, vilket torde förklara varför lappar under 1700-talet enligt 
prästerskapets förtrytsamma uppgifter köpte hästar av den bofasta befolkningen 
och tog dem med sig upp i fjället. Rota skulle vara Odin, som under vikingatiden 
genom hednisk mission införts i lapparnas mytologi västerifrån i samband med 
norska handelsförbindelser (Se bl. a. Unwerth 1911, s. 53 ff. och Manker 1930, 
s. 98 ff.). 

I Skedemosse 11 visar även Hagberg att han vid arbetsuppgiftens planering 
pä ett enligt ovan gjorda resonemang föredömligt sätt ej nöjt sig med redan 
befintliga fakta och fynd, som han funnit otillräckliga, då det gällt att sätta 
offermossen i relation till den kringliggande bygden. Detta har gett upphov till 
en bebyggelseuiidersökning med ett flertal i problemlösande syfte företagna ut
grävningar på gravfält och boplatser till följd, vars resultat i sin tur har be
tydelse utöver det ursprungligen avsedda och bland annat berör frågeställningar 
kring det för östersjööarna så kritiska tidsskedet vid övergången mellan folk-
vaiidringstid och vendeltid. 

Även dessa komparativa arbeten har medverkat till att rädda material, som 
genom de nya traktorplogarna varit dömda till förstöring. De har även visat 
den kritiska situation som i och med djupplöjiiingen uppstått för de många 
hittills ej upptäckta gravfält och boplatser som efter dessa systematiska inven
teringar och undersökningar, de förstnämnda bedrivna såväl frän luften som 



19H Smärre meddelanden 

genom manuel l plogfärskontroll, mäste förutsättas även annorstädes inom våra 

åkerbruksbygder. De moderna maskinernas betydelse vid u tp l ånande t av våra 

oupptäckta fornlämningar är för övrigt en hittills frän ansvarigt häll, pä g rund 

av otillräckliga resurser, för litet kontrol lerad företeelse. Som exempel kan näm

nas den förstörelse av bautastcnsgrav fiilt i mälaromrädet som för nägot år t ionde 

sedan måste ha skett i samband med en dä a l lmänt aktuell , systematisk oeh pä 

maskinell väg företagen s tenröjning av åkrarna . Et t anna t är de s. k. vadställe-

fynden dvs. de platser, där olyckor unde r å rhundraden medströms lagrat t appade 

och meclsköljda föremål och intill vadet även rests eller lagts stenar och företagits 

andra åtgärder för at t undvika dessa olyckor. Som exempel pä en sådan genom 

hänsynslöst maskinellt rensningsarbete förstörd fornlämning kan nämnas Läby

vad vid Uppsala. 

Undersökningarna kr ing Skedemosse har bl. a. påvisat en hustyp u tan de 

s tenmurar som kännetecknar de s. k. jät tegravarna pä Öland eller de gotländska 

kämpgravarna och vilken å tminstone delvis är samtidig med dessa. För såväl 

den öländska som gotländska bebyggelseforskningen är denna upptäckt av stor 

betydelse och kan ö p p n a intressanta perspektiv (den kommer senare att i detalj 

publiceras av Margareta Beskow). 

Hagberg avslutar så sin bearbe tn ing med tvä sammanfat tande kapi tel som 

han kallar Analys av materialet och dess u p p o r d n i n g och Den ekonomiska bak

grunden . Dessa kapitel kan bli föremål fiir ytterligare några reflektioner. 

En analys av det rika materialet i Skedemosse särskilt med avseende på häst-

offren tycks mig nämligen k u n n a ge upphov till s lut ledningar vilka i någon 

män avviker frän de av Hagberg framförda. 

Vad vi vet om hästens betydelse i Europa u n d e r vär forntids sista år tusende 

skulle i stort sett k u n n a sammanfattas i följande: Den romerska krigsmakten 

baserade sin strategi på infanteriet . Detta var kä rnan i de romerska härar, som 

u tbredde imperiet över den dä kända världen. Infanteriets vapen och rustningar , 

dess härläger och befästningar blev väl kända av germanerna och övertogs eller 

efterliknades i t i l lämpliga delar. U n d e r 200-talets andra hälft och 300-talet in

t räder strategiskt sett en radikal omvärder ing och omvälvning som kulminerar 

i hunner invas ionen . 5 Vad som sker är det österifrån kommande kavalleriets första 

u p p t r ä d a n d e som utslagsgivande faktor pä slagfältet (Fig. 1). Romarnas motåt

gärder är ett försök att skapa ett eget rytteri och det ta avspeglar sig även i nya 

vapen och rustningstyper delvis kopierade eller omformade efter de österifrån 

invaderande kavalleristyrkornas. Germanerna , som dels deltog i, dels blev äskä-

5 Betecknande är en klipprelief som visar Kejsar Valcrianus till fots bedjande om 
nåd inför den till häst sittande perserkonungen Schapor I som slagit hans här 260 
c. Kr. Fig. 1. (Thunberg 1929, s. 466). Professor Thunberg har i radioföredrag tidigt 
framhållit det östliga kavalleriets betydelse för det sena kejsardömets militära mot
gångar och slutliga fall. Det östliga kavalleriet hade en förhållandevis lång utveckling 
bakom sig och hade redan före vär tideräknings början varit känt av romarna och av 
dem ibland nyttjats som hjälptrupper. Särskilt berömda voro de partiska ryttarna och 
tidigare Alexander elen stores pansrade, tunga kavalleri, »katafrakterna», det senare även 
benämningen på lungt, pansrat kavalleri överhuvudtaget, även det partiska och persiska. 
Ocksä det Irakiska kavalleriet var tidigt pansrat på samma sätt. 
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Fig. 1. Den romerske infanteristen inför österns segrande kavallerist. Kejsar Vale-
riamis och perscrkonungen Schapor I, vilken 260 e. Kr. slagit hans här. Taht-y-
Bostan-reliefen, Persien. Foto C. Nyländer. — The Roman foot warrior and the 
victorious cavahyman from the East. The Emperor Valerian and the Persian king 
Schapor I, who in A.D. 260 defeatcd the Roman army. The I aht-y-Boston relief. 
Persia. 

dåre till, vad som skedde, påverkades till synes snabbt av det nya läget och de 
nya förhållanden och vapen och rustningar, torde i Norden kanske i större 
utsträckning iin man tidigare trott under denna tid ha tagit intryck mer direkt 
av de segrande ryttarfolken än indirekt av de i politiskt avseende försvagade 
romarna. Hästens betydelse som stridsmedel, och dä väl även i andra avseenden. 
bör i Norden ha ökat under denna tid. I följande århundraden fortsätter den 
utveckling som igångsatts och den nordiske vendelkrigaren i sin tunga kavalleri-
utrustning kan kanske ses som ursprunget till den medeltida riddaren och ridclar-
väsenclet (Almgren 1963, s. 233 ff. och diir anf. litt.). 

Först efter 250 skulle alltså hästens aktualitet i Norden rent allmänhistoriskt 
sett haft anledning att göra sig märkbar. Vad vi i övrigt vet eller anser oss veta 
om hästar och hästkult under järnåldern, vilket även till största delen anförts 
av Hagberg i Skedemosse II, är bl. a. att Odinkulten enl. Salin kan ha införts 
i Skandinavien av efter folkvandringarna återvändande nordbor (Skedemosse 
11, s. 85). För detta skulle de gotländska bildstenarna kunna tala dä dessa om
kring 600 skiftar innehåll och form vilket kan antyda ett religionsskifte. Bild
stenarna av yngre typ återger ofta en scen, som kan tolkas som den dödes eller 
Odins ankomst till Valhall. De äldre stenarna, som innehåller bilder sannolikt 
återgivande hingsthelsningår är frän 4-500-talen och de svenska offerfynden från 
järnåldern med hästutrustningar tillhör samma tid. (Skedemosse II, s. 81. — Flera 
bildstenar med detta motiv finns än där angivet — och s. 74 f.). Pär Olséns Vendel-
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stil C, som innefattar hästbilcler och kan indikera Odinkult, tillhör som framgår 
av namnet vendeltiden (Skedemosse II, s. 81). Med häst- eller hästguclskult skulle 
även kunna förknippas flera av de folkvandringstida brakteaterna. Bilder som 
kan antas återge den ättafotade Sleipner pä nägra gotländska bildstenar är för
hållandevis sena och vidare uppträder i Skandinavien hästoffer i gravar, enligt 
vad vi hittills trott oss veta, ej förrän i vendellid och slutligen bevisar lapparnas 
Rota liksom eventuellt skede-ritterna och hästköttet i kulten intet annat än att 
hästkult bör ha förekommit här i vikingatid. Sammanfattningsvis kan sägas att 
inga av de här uppräknade indikationerna på hästens betydelse och hästkult 
bevisligen kan spåras före är 250, vilket även borde vara följdriktigt med hänsyn 
till den ovan antörcla historiska utvecklingen. Hästoffrandets tid i Skedemosse 
var emellertid då redan förbi eller pä väg att avta och försvinna, allt beroende 
naturligtvis pä ifall resultaten av C 14-proven kan anses säkra och ej genom fiir 
liten statistisk bakgrund visar sig missvisande. Som ovan antytts deklarerar Hag
berg, dä han först bedömer resultaten av dessa prov (Skedemosse II, s. 62), en 
viss osäkerhet under det han i den svenska sammanfattningen (s. zo) uttrycker 
sig mer kategoriskt — »Collagenanalyser av benmaterialet anger att detta i stor 
utsträckning nedlagts under äldsta romersk järnälder med början vid tiden för 
Kr. f. eller nägot tidigare.» 

Konsekvensen av detta förhållande — att hästar vid vär tideräknings början 
i Skedemosse offrats i sådan mängd mäste vara en här redan dä existerande på
taglig aktualitet för dessa djur säväl i som utanför kulten. Har vi då i det 
övriga arkeologiska materialet spär av en sådan aktualitet? Svaret måste bli över
vägande nekande. Det mer påtagliga som förutom benfynden hiir kan anföras 
är sporrarna. Dessa uppträder i skandinaviska fynd frän förromersk järnälder 
endast i två exemplar, bägge frän Gotland. De tycks ha använts enbart pä ena 
hälen dä de i gravarna uppträder enstaka. På kontinenten tycks dessa tidiga 
sporrar i allmänhet ha en östlig utbredning (Nylén 1955, s. 521 ff.). Under 
äldre romersk tid förekommer ibland två otta silvertauscherade sporrar i gravarna 
(Holmqvist 1951, s. 71 ff. och där anf. litt.). I förromersk järnålder och äldre 
romersk tid är betsel mycket sällsynta (Nylén 1955, s. 516 ff., Klindt-Jensen 
1950, s. 80 ff.). Betselkedjor finns under romersk tid men används även under 
folkvandringstid enligt vad bl. a. visas av nägra brakteatbilcler (Skedemosse II, 
s. 33 f. och där anf. litt.) Vidare kanske man kan räkna hit de danska vagn-
fyndeii från tiden strax före Kristi födelse (Klindt-Jensen 1950, s. 87). Det är 
som synes ingen större mängd föremal med hippologisk anknytning. Ännu längre 
tillbaka i övergängen mellan brons- och järnälder och i yngre bronsålder kan 
en viss aktualitet för hästen skönjas i fyndmaterialet exempelvis i några depå-
eller offerfynd med betsel- eller vagnsdetaljer bland annat det gotländska Eskel-
hemsfyndet (Montelius 1887, s. 145 och Hansson 1927, s. 50 och 93, Pl. 53) och 
den s.k. Glanshammar-depån frän Närke (Stjernquist 1962). Därtill kan läggas 
nägra helt nya fynd i gotländska gravar frän övergångsskedet, där hästtänder och 
delar av häst sänts som gåvor med de döcla.n 

0 I en båtformig hällkista med barnskclctt frän Prästgården i Fole, undersökt 1961 av 
folkskollärarna Ingrid och Sture Engqvist påträffades hästtänder (opublicerad). I slutet 
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Tro t s den i viss män förvirrande bild som ovan anförda fynd, fakta och kända 

eller anade förhållanden tycks ge av hästen i Nordens forntid kan man kanske 

vid sidan av konsta terandet att mycken forskning återstår göra vissa tolknings

försök. 

Ovan har antytts den frän öster kommande »kavalleriinvasionen» och dess 

eventuella följdverkningar för hästen som stridsmedel, statussymbol och kult-

objekt. E t t mer allmängilt igt samband mellan hästen och de väldiga stäppom-

rädena i sydost kan dock även synas antagbar t . 

Häs tbenen i Skedemosse kanske då kan förklaras genom tidigare förbindelser 

mellan Skandinavien och dessa östliga områden. Vi skulle här k u n n a komma in 

pä goterproblemet men nöjer oss med en antydan om, att goternas vandr ing 

österut säkert ej skedde pä helt okända vägar u tan sådana längs vilka gäng 

efter a n n a n mer eller mindre kraftiga kulturinflytelser nä t t Norden . Hästens 

aktualisering kring vår t ideräknings början, Stenbergers djurstil, Hagbergs fly

ende hjort och enligt min men ing sannolikt även Gundes t rupki t te ln och järn

ålderns äldsta gulclsmcdskonst (Nylén 1962 b, s. 108 ff.) kan dä vara följden av 

de upp repade kul tur in jekt ioner frän öster vilka som ovan antytts säväl Stenberger 

som Hagberg tyckt sig fastställa med u tgångspunkt frän sinsemellan olika fynd

material . 

Hagbergs bearbe tn ing i Skedemosse II avslutas med ett kapitel , som behandlar 

den ekonomiska bakgrunden till de fyndkomplex han beskrivit. H a n redogör 

här för en teori som skulle förklara den högkonjunktur i äldre romersk tid 

han tycker sig finna pä Öland inte minst pä gravfältet vid Sörby-Störlinge, et t av-

objekten för de komparat iva undersökningarna . Dominansen för gravarna från 

det ta tidsskede kan ej blott spåras pä Öland u tan även annorstädes i Götaland 

och speciellt på Got land. Bland gravgodset förekommer särskilt rikligt på Öland 

men sällsynt på Got land knivar med svängd egg av typer, som bör ha använts 

vid skinn och läderarbeten. Hagberg tänker sig en systematisk, i stor skala be

driven krea tursuppfödning med export av läclerarbeten och räläder till romarna 

för att täcka de romerska härarnas enorma läderbehov. Skedemosse passar in 

i sammanhanget som en lämplig plats för den årligen å te rkommande skiljningen 

i kreaturs- och hästhjordarna, där slakt, offer och tävlingar kan ha förekommit. 

Även den romerska impor ten skulle passa in i mönstret som ett resultat av han-

av november 1967 undersökte fil. kand. Arne Hallström cn hällkista strax söder grav-
gömman i cn större anläggning på Engmans backe i Ganimelgarn. Kistan innehöll 
obrända hästben och bland dessa två bygclnälar av järn. Samtidig med detta fynd 
kan vara den bekanta, efter sköldarnas form daterade, ryttarstriden på hällristningen 
vid Tegneby i Tanum, Bohuslän. Det samma kan gälla de schematiskt tecknade ryttar
figurerna på cn öländsk halsring (Stenberger 1932, fig. 95). Hästarnas grad av »sam
ling» på denna ring återfinnes pä ett nägot yngre lerkärl frän Kraghede i Danmark 
liksom pä Gundestrupkitteln (Klindt-Jensen 1950, fig. 102 och 87) och tycks ange cn 
ej ringa grad av ridskicklighct. Längre tillbaka, under bronsäldern, finnes hästen av
bildad exempelvis framför »solvagnen, frän Trundholm i Danmark på den yngre 
bronsålderns rakknivsskaft och i hingsthetsningscencrna på tvä av Kiviksgravens kist-
hällar. 

14 —684384 Fornvännen H. 3, 1968 
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delsutbytet. Likaså skulle nedgången och under folkvandringstiden övergivandet 
av den bygd som pä Öland och Gotland karakteriserats av de stora stengrun
derna bl. a. kunna förklaras som följdverkningar av störningar i och upphörandet 
av läderexporten i och med oroligheterna vid Urnes under 200-talet och romar
rikets slutliga försvagande och fall. 

Teorin är fantasieggande samt stöds av en stor mängd bestickande fakta och 
kan sägas vara en utmärkt biprodukt vid bearbetningen av Skedemossematerialet. 
Mot dess grundtes att boskapsskötsel dominerat under de första århundradena 
av vär tideräkning skulle dock kunna tala följande av Bertil Almgren och senare 
av mig anförda förhållande. Under för sannolik fädrift uppförda hägnadsmurar 
pä Gotland har påträffats plogspår, vilka liksom kvarnstenar i husgrunder och 
gravkonstruktioner tyder pä en under ett äldre skede féirekommande sädesodling 
som senare ersatts av kreatursskötsel (Almgren 1957, s. 241. Nylén 1962 a, s. 178). 

Ehuru Gotland som ovan antytts saknar den stora mängden läclerknivar i gra
varna och alltså ej behöver ingå i det givna mönstret och då ej heller behöver 
vara normgivande för Öland antyder dock de av Hagberg publicerade resultaten 
från pollenprov i kombination med C 14-analyser att områdena kring Skede
mosse röjts omkring Kr.f. och att rågen börjat odlas vid samma tid (Skedemosse 
II, s. 87), vilket skulle kunna tala för likartade förhållanden på bägge öarna. 

Innan man avslutar dessa reflektioner kring Hagbergs snart helt genomförda 
forskningsprogram skall nägot ordas om den till synes kanske helt ovidkommande 
men i verkligheten nog så viktiga detalj, som rör hur allmänheten informerats 
om fynden och forskningen eller mer modernt uttryckt hur PR-verksamheten 
skötts. Problemet är då först och främst om forskning av det slag det här är 
fråga om är forskarnas privata angelägenhet eller bör ha ett mer allmänt intresse. 
Man kan genast konstatera, att i dagsläget är allmänhetens intresse fiir förhistorisk 
forskning mycket stort, men man kan diskutera om intresset är sunt och sti
muleras på ett riktigt sätt. Pä läng sikt kan ej heller frägan om vetenskaplig 
PR-verksamhet skiljas frän de just nu aktuella problemen kring museiväsendet 
och dess utformning. När det gäller arkeologi blandas en hel del kanske mer 
eller mindre önskvärd skattsökar- och gravromantik med kuriosaintresse i allmän
hetens syn pä arkeologens verksamhet. Frågan är emellertid om arkeologerna 
ännu kan och har råd att ej utnyttja detta förhållande. I en vetenskapsgren 
av sä ungt datum som arkeologien där åtminstone när det gäller vär egen för
historia sä enormt mycket är ogjort och där värt vetande ännu är så begränsat 
att inte ens de egna utövarna ibland undgår att märka det okändas tjusning 
kan man ej heller begära att allmänheten skall reagera pä annat sätt. I fallet 
Skedemosse, där verksamheten till stor del var beroende av donatorers givmild
het, tog Hagberg därför klokt nog upp guldet som tema i PR-verksamheten och 
gulel har alltid visat sig vara en god vägvisare till tidningarnas förstasidor. 
Men vi, som vet att guldet ej är det viktigaste utan de smä och ofta ur all
mänhetens synpunkt obetydliga detaljerna i och kring fynden, skulle ibland pä 
ett annat sätt vilja komma till tals med denna allmänhet. 

Men först mäste vi då göra klart för oss vad vi vill säga och varför vi över
huvudtaget arbetar och till vilken nytta. 

En sädan självprövningens stund torde av flera tecken att döma just nu vara 
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lämplig för mången utövare av museimannens och fornvärdarens yrke. Det gär 
inte att blott hänvisa till fornminneslagen, att historia undervisas i skolorna 
eller till vetenskapen med stort V, vi mäste kunna ge ett svar som åtminstone 
klart övertygar oss själva. 

Mänga kan med fog anföra att historisk forskning ofta missbrukats och ut
gjort försök till nationell hävdelse eller ingätt i en nationell propaganda och 
som sådan fungerar den tyvärr på sina håll fortfarande men i värt land torde 
denna målsättnings tid lyckligtvis vara förbi. Istället bör som grund till och 
mäl för all vär verksamhet ligga behovet och nyttan av historisk forskning och 
historia som vetenskap i dess mest allmängiltiga och vittomfattande betydelse 
som en objektiv redogörelse för under alla tider och på alla platser samlade 
iakttagelser och erfarenheter. Denna bombastiska men enligt min mening riktiga 
definition bör helt rättfärdiga den historiska forskningens existens och där
med även vär verksamhet. Saklig och sund information om, och insyn i historisk 
grundforskning är därför ej blott vällovlig utan allmänhetens självklara rättighet. 
Det kan dä även vara fullt tillätet att ibland som Hagberg handla nägot jesui
tiskt och låta ändamålen helga medlen, särskilt dä resultatet blivit sä bra som här 
är fallet. 

Det har ovan talats om PR-verksamhet och museer. Ordet PR har fått en något 
lättfärdig klang genom att ofta ha samband med nöjesbranschen men dess grund
betydelse torde utmärkt väl passa in på just museernas verksamhet. Det har 
klagats pä att utställningar görs för exklusiva — för forskare av forskare — och 
framhållits att sädana där huvudsyftet är vetenskapligt skulle sakna existens
berättigande. I stället skall de stora grupperna fångas in och besökarantalet 
ökas genom att skapa dagsnära och aktuella museer där nutida begivenheter 
demonstreras med det gamla som bakgrund, staffage eller inspirationskälla. Jag 
tror att detta är att grovt undervärdera allmänhetens förmåga att låta sig en
gageras, stimuleras men kanske ej irriteras pä annat enklare och följdriktigare 
sätt. För övrigt ifrägasätter jag överhuvudtaget värdet av en museiutställning 
med historiska artefakter där ej den yttersta, dock gärna dolda avsikten har 
med vetenskap att göra. 

Det finns ett utmärkt och lyckat experiment som visar en förnyelse av musei-
tanken som jag anser sund och positiv i projektet Wasa och Wasavarvet. Vad här 
har skett är att en strikt vetenskapligt utförd undersökning med följande kon
servering och fortlöpande bearbetning genom klok, parallell utställnings- och 
informationsverksamhet engagerat allmänheten på ett sätt som förr troddes vara 
helt omöjligt.7 

Exemplet är efterföljansvärt. Det är riktigt att forskare och museimän som 
forskare ofta hållit på sin exklusivitet och haft föga intresse för den stora all
mänheten men detta bör få ett slut och i museerna skapas en eller flera avdel
ningar, som är levande genom att direkt avspegla den aktuella och fortlöpande 
vetenskapliga verksamheten. Dä det gäller arkeologi skulle detta i dagsläget med 
ständigt pågående stora undersökningar runtom i landet vara väl sä genomför-

7 Wasavarvets besöksfrekvens med en årsinkomst av biljettförsäljning pä drygt i oooooo 
kr slår rekord i vår museihistoria. 

1 4 * - 6 8 4 3 8 4 
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bart.8 De döda, förr exklusivt utställda föremålen skulle här exponeras direkt 
frän fyndplatsen med information i bilder och texter som en integrerande del 
i ett större sammanhang, där besökaren på ett enkelt och lättfattligt sätt skulle 
fä inblick i problemställningar, forskningsplanering och utgrävningens sä dags
aktuella läge som möjligt. I vär tid med strävan till vuxenutbildning och bredd
ning av bildningen (iver huvudtaget borde en museiverksamhet av detta slag, där 
ej döda föremål utan aktuella forskningsproblem exponeras pä ett sätt, som ger 
möjlighet till personligt engagemang med en känsla av deltagande i uppgifternas 
lösande vara en följdriktig och progressiv företeelse. Det är ej heller nödvändigt 
att inskränka verksamheten till museerna. I fältet på utgrävningsplatserna skulle 
pä ett mer aktivt sätt än nu allmänheten fä tillfälle att följa arbetet och erhålla 
fortlöpande information om vad, hur och varför. En sådan växelverkan mellan 
museer och fältarbeten skulle verka stimulerande på vetenskapsmän och allmän
het men naturligtvis även öka de förras arbetsbörda betydligt, vilket man då 
måste räkna med i administrativt hänseende. Museernas permanenta utställ
ningar skulle få nytt intresse genom dessa ständigt förändrade avdelningar och 
något av den tjusning som den med problemlösning sysselsatte forskaren känner 
förmedlas till en större allmänhet. Självfallet skall fortfarande museerna innehålla 
skädesamlingar, där fornfynd kan studeras bl. a. ur estetisk synpunkt. Allt gam
malt är dock inte vackert men det kan däremot bli intressant om man får veta 
något om dess betydelse i ett historiskt sammanhang. Det är därför jag tror att 
levande utställningar av antytt slag för att ge fakta om forntid kommer au locka 
en större och kanske medvetnare museipublik än förr även om en given tjuskraft 
alltid skall bestå kring fynd sådana som de gyllene ringarna från Skedemosse. 

Erik Nylén. 
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Summary 

Field investigations undertaken with the view to solving specific problems are 
becoming increasingly rare in comparison with "emergency" investigations. 
Therefore, it is essential they should produce maximum results. Gareful planning 
of such projects is obviously necessary. A general rule should be to choose 
exeavation objects which are characteristic exponents of a major group. 

Prompt publication of the material is also important. Such publication should 
be pure, i.e. it should confine itself to giving an objective account of the finds 
and facts concerning these. It should not contain a general archaeological ana
lysis of the material. This should be presented låter in a separate volume of 
a more modest exteriör, preferably in a different format. The synthesis is a 
consumer good which becomes obsolescent whereas the value of the material as 
such remains. 

In a three-volume publication which has been planned concerning the sacri
fieial site Skedemosse on Öland, the first two parts, The Archaeology of Skede
mosse I and / / by Ulf Erik Hagberg, appeared in 1967. Skedemosse I is a pure 
publication of material and Skedemosse II embodies the discussion of the mate
rial. By undertaking his exeavation in the bog and the surrounding areas, the 
latter constituting comparative investigations carried out in accorclancc with the 
planning principle outlined above, Hagberg has also performed a work of rescue, 
as the finds and prehistoric remains were about to be destroyed by cleep plough-
ing. 

Among lhe few objections that could be levelled against Hagberg's work is that 
it was not fully completed when publication took place. This, however, is en
tirely due to the situation in which he was working. Most of the finds in the 
bog consisted of bones, of horses, cattle and human beings, but the greater part 
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of the osteological processing could only be included in preliminary form. The 
same applies to the radiocarbon determinations, the geological work and the 
pollen analyses. 

From the publication it appears that the large number of gold rings in the 
bog date from the 41b century A.D., the horse furniture from c. 300, and the 
weapons from the 3rd to the 6th centuries A.D. The bone material, on the other 
hand, seems to belong mainly to the Roman Iron Age and above all to tlie 
earlier part of this epoch. This might seem to indicate a change in the sacrifieial 
rites. 

None of the evidences or indications of horse gods and horse eults which 
Hagberg adduces can with certainly be dated further back than A.D. 250, when 
there began the revolution of warfare culminating in the Hun invasion (375) 
and involviug the dominaiice of cavalry and horses. The horse sacrifices in 
Skedemosse, however, seem to have largely ceased before that time. In Nordic 
finds there occur hippological objects during this early phase, although they are 
sparse and mainly take the form of spurs and bits. Hagberg maintains that 
certain sheet-foil work in the bog find are of eastern, South Rusaian origin, 
as also does Stenberger (1946, pp. 164 f.) for different material. It is possible 
that the early finds of horse material mentioned above is an outcome of similar 
impulses. 

The economic and cultural upswing during the early Roman period which 
Hagberg considers can be inferred from the grave fields is explained by him 
as a result of intensive cattle rearing in combination with leather exports to the 
Roman armies. Here the theory is largely based on the numerous finds of curved 
knives for leather work. The evidence is put forward in a seduetive and per-
suasive mannen The theory may perhaps be contradicted by the facts that 
Gotlandic investigations point to the existence of intensive agricullure, probably 
during the early Roman period, which was låter replaced by cattle rearing 
(Almgren 1957, s. 241, Nylén 1962 a, p. 178), and that on Öland pollen analyses 
and radiocarbon determinations argue in favour of a land-clearing and rye-
cultivation period around the beginning of the Christian era. 

Renovering av lapptrumma 

Lapptrumman,1 fig. 1 o. 2. inkom till Riksantikvarieämbetets och Statens His
toriska museums tekniska avdelning i Stockholm den 4 februari 1966 fiir för
varing och senare för lagning och renovering. Trumman består av en rikt orne
rad genomskuren trästomme troligen av kärnfuru på vilken spants ett med sym
bolfigurer målat och dekorerat trumskinn av kalvmage (ren) (diameter 257X 
325 mm, djup 95 mm). Skinnet var fastsytt mot trummans övre kant med en 
tvinnad senträd. Trumskinnet var spräckt och kraftigt uttorkat. 

1 Tillhöt Norrbottens Museum Luleå. — Cf. Ernst Manker. Die I.appische /auhcrlioni 
mel, Acta Lapponica I, 1938, nr. 60 Abb 802. 


