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Teckning som dokumentation — den äldre bronsåldern i Danmark och Schleswig-
Holstein 

Ekkehard Aner & Karl Kersten, Die Funde der älteren 
Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-
Holstein und Niedersachsen. Nationalmuseum Koben-
havn/Karl Wachholtz Verlag Neumunster. 

Band II. Holbaek, Soro und Pnesto Amter. 1976. 210 
s., 182 Taf. ISBN 3529-0-1951-8. 

Band III. Bornholms, Maribo, Odense und Svend
borg Amter. Bearbeitet von Karl Kersten. Mit 
Beiträgen von Ole Klindt-Jensen. 1977. 240 s., 174 
Taf. ISBN 3529-0 1952-6. 

Band IV. Sudschleswig-Ost. Die Kreise Schleswig-
Flensburg und Rendsburg-Eckemförde (nördlich 
des Nord-Ostsee-Kanals). Bearbeitet von Karl 
Kersten. 1978. 218 s., 152 Taf. ISBN 3529-0-1953-6. 

Band V. Sudschleswig-West. Nordfriesland. Bearbei
tet von Karl Kersten. 1979. 188 s., 153 Taf. ISBN 
3529-0-1954-2. 

Utgivningen av den äldre bronsålderns fynd i 
Danmark, Schleswig-Holstein och nordöstra 
Niedersachsen är det största publiceringsföre
tag som någonsin förekommit i nordisk arkeo
logi. Redan år 1958 fattade professor Dr. Karl 
Kersten och docenten Dr. Ekkehard Aner be
slutet att insamla och publicera allt fyndmateri
al från den äldre bronsålderns kulturkrets i 
Danmark och Nordtyskland. Vid publicering
en av den första delen 1973 beräknades Dan
mark kräva sju—åtta band och Schleswig-
Holstein med nordöstra Niedersachsen tre 
band. I förordet till del 8, som utkom 1986, sä
ger Kersten att ytterligare elva band föreligger 
i manuskript, däribland sju återstående för Jyl
land och fyra för Schleswig-Holstein och Ham
burg. I stället för beräknade 10—11 band finns 
således material färdigt till 19 band och då åter
står det niedersachsiska materialet. Formatet 
är större än A4 och varje del innehåller ca 
160—240 sidor text, ca 80—140 planscher med 
föremålsteckningar och ca 30—130 fotoplan
scher från utgrävningar och ett fatal miljöer. 
Med del 8 så är 4248 fynd beskrivna. 

Det stora insamlings- och teckningsarbetet 
har bekostats av Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) med bidrag från universitetet i 
Kiel, tryckningen betalas av Nationalmuseum i 

Köpenhamn, Kulturministerium i Kiel och 
DFG. Aven andra bidragsgivare finns och alla 
berörda museer har hjälpt till i det dagliga arbe
tet. Allt arbete sker i samråd med Nationalmu
seum i Köpenhamn, vilket bl. a. framgår av att 
alla delarna utgivits tillsammans av det danska 
Nationalmuseet och Schleswig-Holsteinisches 
Landesmuseum fur Vor- och Fruhgeschichte. 
Till den första delen finns också en kort, upp
skattande inledning av dåvarande riksantikva
rien P. V. Glob. 

Arbetet fördelades mellan Aner och Kersten 
så att Aner ledde tecknarnas arbete i museerna 
och skötte bildmonteringen och Kersten gick 
igenom arkivuppgifter, besökte fyndplatser i 
terrängen för kompletteringar och skrev katalo
gen. Efter Aners död 1975, redan innan del 2 fö
relåg i tryck, har hela arbetet letts av Kersten. 
Teckningarna har utförts av mycket skickliga 
grafiker, först i blyerts i museerna i skala 1:1, se
dan hå rde överförts till tusch i Kiel och därefter 
jämförts med originalen. Ledare för den grafis
ka gruppen är Hans Harro Steen. Resultatet av 
gruppens arbete kan inte nog prisas. 

Detta är ett helt överväldigande publice
ringsföretag som ställer flera forskningspoliti
ska frågor inom arkeologin på sin spets. Några 
sådana problem varjag inne på i min recension 
av första delen för tio år sedan (Fornvännen 1978 
s.44 ff.). Först frågar man efter målsättningen. 
I första delens inledning förklarar Aner & Kers
ten att forskarna kunde närma sig fullständig
het inom detta forskningsområde endast om 
man inskränkte sig till ett regionalt begränsat 
område eller till en monografisk framställning 
av bestämda fynd- eller föremålsgrupper. En 
intensivare forskning inom äldre nordisk brons
ålder beror utan tvivel på, enligt Aner & Kers
ten 1973, om det lyckas att lägga fram hela 
fyndmaterialet för den internationella forsk
ningen på ett sätt som svarar mot internationel
la krav. "Diesem Ziel dient unser Vorhaben." I 
band 7 finns en annan motivering. I förordet 
sägs att teckningarna torde vara den säkraste 
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konserveringen för all framtid eftersom materi
alet vid längre tids lagring i samlingarna oav
brutet förlorar i substans. Detta skäl anger även 
Glob 1973. I förordet till band 8 finns också ett 
tillägg om vikten av att samla in ytterligare 
fynduppgifter från ännu levande uppgiftsläm-
nare, uppgifter som inte kommer att kunna in
samlas senare. 

Resonemanget om fullständighet är svårför
ståeligt eftersom man aldrig kan uppnå full
ständighet i arkeologisk materialinsamling el
ler bearbetning. De avgörande argumenten är i 
stället de som förs fram i del 7—8. Det är inte 
alls säkert att en utomordentligt väl genomförd 
publicering av det arkeologiska källmaterialet 
leder till en intensivare forskning som bryter ett 
dödläge. Det som bryter ett vetenskapligt stil
lastående är de nya idéerna som gör att man ser 
och använder källmaterialet på ett nytt sätt. Ef
tersom del 1 utkom 1973 och en stor del av Dan
mark ännu återstår så är det ännu för tidigt att 
säga vilken verkan publikationerna får. Forsk
ningen inom den nordiska bronsåldern har re
dan utan Aner & Kersten utvecklats mycket se
dan 1958. Utvecklingen hänger samman med 
genomgående tendenser i nordisk arkeologisk 
forskning i riktning mot olika slag av teoretiskt 
arbete, bl. a. mot bebyggelsehistorisk forsk
ning. 

J ag vill hävda att Aner & Kerstens källpubli-
kation har ett enormt vetenskapligt värde trots 
att vi ännu inte sett påtagliga verkningar och 
kanske inte heller far se sådana under överskåd
lig tid. Bronsåldersmaterialet förstörs dag för 
dag i museerna och uppgiftslämnare dör men 
föremålen och uppgifterna kan räddas genom 
det stora publiceringsarbetet. Detta är det helt 
avgörande på lång sikt. Alla museitjänstemän 
som arbetar med förhistoriska metallföremål 
känner numera till hur oersättliga skatter oav
brutet pulvriseras i museerna. Det går säkert 
men inte långsamt. På äldre teckningar är ofta 
bronsålderns rakknivar några millimeter läng
re och bredare än föremålen är idag. Vilka re
surser vill man satsa för att rädda materialet? 
Deutsche Forschungsgemeinschaft har värde
rat uppgiften högt och satsat väldiga belopp. I 
vårt land görs obetydliga ansträngningar. Teck
nandet är en bra metod som vi dock inte går 
iland med. I våra universitetsinstitutioner och 

museer finns någon eller ingen tecknare. I det 
arkeologiska centralmuseet i Stockholm finns i 
realiteten endast en halvtidstjänst, i den arkeo
logiska institutionen vid universitetet i Kiel 
finns fem tecknare förutom de som arbetar med 
bronsåldersmaterialet. 

Åtminstone vid muntliga diskussioner häv
das det ofta att det finns en motsats mellan ma
terialpublikationer och idérika bearbetningar. 
J ag kan inte se det så. O m materialet är fram
lagt på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt, 
dvs. så att det kan användas direkt från publika
tionen av andra arkeologer, så ligger däri ett be
stående vetenskapligt värde. Om risken är stor 
att materialet förstörs så blir sådana publikatio
ner än värdefullare, i synnerhet om de får sprid
ning. En dokumentation liggande i ett arkiv 
har begränsat värde. 

Det är viktigt att de stora materialpublikatio
nerna kan påverkas av den pågående diskussio
nen. I del I finns den oroande upplysningen att 
föremålens form och ornering "weitgehend" 
rekonstruerats om det fanns invändningsfria 
hållpunkter och detta utan att rekonstruktio
nerna angivits på teckningarna. I förordet till 
band VII (daterat 1983) meddelar dock Kers
ten att förfaringssättet fr. o. m. den tredje delen 
(utgiven 1977) i allt högre grad ändrats så att fö
remålen avbildas så som de idag bevarats. Där
vid lägges vikt vid att återge ursprungliga nöt
ningsspår och efterslipningar. Detta skedde 
icke minst som resultat av långa diskussioner 
med Kristian Kristiansen, Köpenhamn, som i 
flera uppsatser visat värdet av att studera brons
ålderssvärdens bruksspår. Av flera förord fram
går också att Kersten visst inte arbetat isolerat 
utan under åren överlagt med åtskilliga danska 
och tyska arkeologer. 

Katalogtexten och planscherna ger en 
mängd möjligheter till intressanta studier. Det 
finns en lång skala från undersökningar av 
verkstadskretsar till sociala system. När publi
ceringen täcker ett så stort geografiskt område 
ligger det nära till hands att göra jämförelser 
mellan olika regioner för att bättre förstå de för
historiska förändringarnas förlopp och orsaker. 
J u längre forskningen framskrider desto tydli
gare blir det att de lokala skillnaderna kan vara 
både många och stora. Även om man tidigt såg 
en del differenser så har bilden av en enhetlig 
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Tabell I. Översikt över undersöknings- eller fyndår för högar från den äldre bronsåldern i delar av den nordiska bronsål-

derskretsen. 

Ar 

Holbiek amt 
Totala Undersökta 

antalet sak- osak

kunnigt kunnigt 

Totala 
antalet 

1 

2 
1 
4 
7 

15 

38 
29 
25 
64 

2 
188 

30 

Sudschleswig — Ost 

Undersökta 
sak
kunnigt 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

9 
9 

15 
57 

2 
92 

— 

osak

kunnigt 

1 
2 

1 
4 
7 

15 
29 
20 

10 
7 

— 
96 
30 

1690 
1700—1749 
1750—1799 
1800—1824 
1825—1849 
1850—1874 
1875—1899 
1900—1924 

1925—1949 
1950—1974 
1975—1977 

Utan ang. år 

Summa 

1 

12 
108 
55 
31 
26 
12 

245 
19 

264 

1 
2 

12 
13 
8 

36 

36 

1 

12 
107 
53 
19 
13 
4 

209 
19 

228 218 92 126 

Tabell 2. Översikt över undersöknings- eller fyndår för högar från den äldre bronsåldern i delar av den nordiska bronsäl-

derskretscn. Sammanställning i procent. 

Ar Totala 
antalet 

66,7 

21,6 
4,5 

7,2 

Hulbcek amt 

sak
Undersökta 

kunnigt 

1,1 
9,5 

3,0 

— 

osak
kunnigt 

65,6 

12,1 
1,5 

7,2 

Totala 

antalet 

31,2 
24,8 

30,3 
13,8 

Sudschleswig — Ost 

Undersökta 

sak
kunnigt 

4,1 
11,0 
27,1 

— 

osak

kunnigt 

27,1 

13,8 

3,2 
13,8 

1690—1899 

1900—1949 

1950—1977 

Utan ang. är 

100 13,6 86,4 100 42,2 57,9 

Tabell 3. Högar med sekundärgravar från den yngre bronsåldern i delar av den nordiska bronsålderskrc-tseii. 

Sudschleswig — Ost 

Undersökta 
sak- osak

kunnigt kunnigt 

I 

Ar 

1690 

1700—1749 
1750—1799 
1800—1824 
1825—1849 
1850—1874 

1875—1899 
1900—1924 

1925—1949 
1950—1974 

1975—1977 

Utan ang. år 

Totala 

antalet 

— 
— 
— 
— 

3 

25 
17 
10 

8 

2 

— 
65 

4 

Holbeek 

sak

amt 

Undersökta 

kunnigt 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
7 
5 

2 

— 
15 

— 

osak

kunnigt 

— 
— 
— 
— 

3 
25 

16 
3 

3 

— 
— 
50 

4 

Totala 

antalet 

1 

— 
— 
— 

2 
2 
4 

3 
3 

7 

— 
22 

— 

- 2 
- 2 

1 3 
- 3 

2 1 
6 1 

9 13 
n ang. år 4 — 4 — — — 

Summa 69 15 54 22 9 13 
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Tabell 4. Högar ulan sckundärgravar från den yngre bronsåldern i delar av den nordiska bronsålderskrelsen. 

Ar 

1690 

1700—1749 
1750—1799 
1800—1824 
1825—1849 
1850—1874 

1875—1899 
1900—1924 

1925—1949 
1950—1974 

1975—1977 

Utan ang. år 

Summa 

Totala 

antalet 

— 
— 

1 

— 
9 

83 

38 

21 
18 
10 

— 
180 

15 

195 

Holbak amt 

sak-

kunn 

— 
— 
— 
— 
— 

1 

1 

5 
8 
6 

— 
21 

— 
21 

Undersökta 

ig» 

osak

kunnigt 

— 
— 

1 

— 
9 

82 
37 

16 
10 
4 

— 
159 

15 

174 

Totala 

antalet 

— 
2 
1 
4 
5 

13 
34 

26 

22 
57 

2 
166 

30 

196 

Sudschleswig — Ost 

Undersökta 
sak

kunnigt 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

8 

9 
13 
51 

2 
83 

— 
83 

osak

kunnigt 

— 
2 
1 
4 
5 

13 

26 
17 

9 
6 

— 
83 

30 

113 

Tabell 5. Högar med eller utan sekundärgravar frän den yngre bronsäldern i delar av den nordiska bronsålderskretsen. 

Sammanställning i procent. 

Ar 

Med sekundär
gravar 

1690—1899 
1900—1949 
1950—1977 

Utan ang. är 

Utan sekundär
gravar 
1690—1899 

1900—1949 
1950—1977 
Utan ang. år 

Summa 

Totala 

antalet 

17,0 
6,8 
0,8 
1,5 

26,1 

49,6 

14,8 
3,8 
5,7 

73,9 

100 

Holbiek amt 

Undersökta 
sak

kunnigt 

0,4 
4,5 
0,8 

— 
5,7 

0,8 
4,9 

2,3 

— 
8,0 

13,6 

osak
kunnigt 

16,7 

2,3 

— 
1,5 

20,5 

48,9 

9,8 

1,5 
5,7 

65,9 

86,4 

Totala 

antalet 

4,1 
2,8 
3,2 

— 
10,1 

27,1 
22,0 

27,1 
13,8 
90,0 

100 

Sudschleswig — Ost 

Undersökta 
sak
kunnigt 

0,5 

0,9 
2,8 

— 
4,2 

13,7 

10,1 
24,3 

— 
38,1 

42,3 

osak
kunnigt 

3,7 
1,8 
0,5 

— 
6,0 

23,4 

11,9 
2,8 

13,8 
51,9 

57,9 

nordisk bronsålderskultur med samma grav
skick och likadana bronser som långsamt och 
likformigt förändrades vägt över. Emellertid 
måste man vid alla jämförelser utgå ifrån res
pektive områdes undersökningshistoria för att 

förstå siffror och spridningskartor. J ag har på 
försök tagit ut några grundläggande katalog
uppgifter för en jämförelse mellan Holbask amt 
(Band II) på nordvästra Själland och östra 
Sydslesvig (Band IV: kretsarna Schleswig-
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Flensburg och Rendsburg-Eckernförde). En 
vidare granskning av lokala skillnader kan inte 
ske här. 

Av tabell 1—2 kan man bl.a. se att insam
lingen av föremål hade en höjdpunkt i Holbaek 
amt under andra hälften av 1800-talet som inte 
har någon motsvarighet i östra Sydslesvig. 
Fram t. o. m. 1899 hade 66,7 % av antalet högar 
med kända fynd från den äldre bronsåldern 
mer eller mindre utplånats. För östra Sydsles
vig är motsvarande siffra 31,2 %. Antalet sak
kunnigt undersökta högar fr. o. m. 1950 är så 
högt som 57 (till 1977) för östra Sydslesvig men 
endast 8 (till 1975) för Holbaek amt, i procent 
27,1 mot 3,0. Det föreligger således ett i många 
avseenden vetenskapligt betydligt mer värde
fullt material från östra Sydslesvig från den äld
re bronsåldern. Detta bekräftas om man t. ex. 
granskar förekomsten av årderspår under hö
gar. Sådana har iakttagits under 13 högar åren 
1958—1977 i östra Sydslesvig. Dateringen kan 
vara bionsålder eller yngre stenålder. Inga 
motsvarande fynd är anförda från Holbaek amt. 
På samma sätt är boplatsrester funna vid de 
sakkunnigt genomförda utgrävningarna i östra 
Sydslesvig. Av 11 boplatsfynd från 1958—77 så 
kan åtminstone ett par dateras till bronsåldern. 
I Holbaek amt är ett tiotal nämnda. Några kan 
genom fynd sannolikt dateras till bronsåldern 
men ingen är undersökt. Kersten tycks själv ha 
hittat flera vid sina terrängkontroller på plat
sen. 

Den konstaterade mycket stora förstörelsen i 
Holbaek amt under andra hälften av 1800-talet, 
säkert också tidigare fastän siffror saknas, mås
te ha drabbat den yngre bronsålderns urnegra
var i högarnas mantel särskilt hårt. Frågan är 
om man överhuvudtaget kan tala om några 
representativa spridningskartor för den yngre 
bronsåldern i Holbaek amt, kanske inte heller 
för Själland eller för de danska öarna. När sak
kunniga undersökningar sätts in under 1900-
talet så är högmanteln med den yngre bronsål
derns gravar för det mesta redan bortplöjd. I 
det perspektivet är det inte stor mening med att 
tala om fullständighet i forskningsmaterialet. 
Däremot behövs det så fullständig källkritik 
som möjligt. 

En fortsatt analys av uppgifterna som ligger 
till grund för tabell 1 visar att även om det finns 

ett jämförelsevis välbevarat material från den 
äldre bronsåldern i östra Sydslesvig så är det 
överraskande illa ställt med fynden från den 
yngre bronsåldern. Med den relativt låga för
störelsen i äldre tid (tabell 2) hade man väntat 
sig att många gravar från den yngre bronsål
dern skulle vara bevarade men så är inte fallet. 
I tabell 3—4 har högar med och utan sekun
därgravar från den yngre bronsåldern skilts ut. 
Den höga procenten sakkunnigt undersökta 
högar utan sekundärgravar från den yngre 
bronsåldern, 38,1 % med 83 högar i östra Syd
slesvig mot 8,0 % med 21 högar i Holbaek amt, 
kunde då tyda på att skicket att lägga den yngre 
bronsålderns gravar i de äldre högarnas mantel 
inte var lika utbrett i östra Sydslesvig som i Hol
baek amt. Emellertid visar kataloguppgifterna 
att nära nog alla sakkunnigt undersökta högar 
i östra Sydslesvig är starkt skadade genom plöj
ning eller på annat sätt. Man finner t. ex. den 
häpnadsväckande uppgiften att en 24 m vid hög 
i Altkreis Flensburg som 1939 var 2,80 m hög 
vid undersökningen 1974 inte var mer än 0,65 
m hög (Band IV: 2227). En skrämmande stor 
förstörelse av fornlämningar har gått över östra 
Sydslesvig under 1900-talet. Ett för andra om
råden typiskt exempel kan vara en hög på Born
holm som 1820 mätte 3,15 m i höjd, ännu 1880 
var ungefär 2 m hög och nu nästan är utplånad 
(Band III: 1481). 

Den samlade förstörelsen under tidernas 
lopp har både på öarna och i Jylland blivit så 
stor att man knappast kan få någon trovärdig 
uppfattning om spridningen av den yngre 
bronsålderns bebyggelse. Ett säkert resultat är 
att den äldre bronsålderns gravar är mycket 
kraftigt överrepresenterade i förhållande till 
den yngre bronsålderns. Materialet visar också 
att det finns en klar skillnad mellan den äldre 
och den yngre bronsålderns gravskick på så sätt 
att endast fa blev gravlagda enligt det kända 
gravskicket under den äldre bronsåldern men 
ett stort antal under den yngre. Det är samma 
slags förändring som sker på kontinenten vid 
övergången från de enstaka gravarna i "hög-
gravskulturen" till "urnefältkulturens" vid
sträckta och täta gravfält under flat mark. 

Bland de i band II—V publicerade fynden 
finns en rad av de mest kända från Danmarks 
äldre bronsålder, såsom Trundholms- och 
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Skallerup-vagnarna, i utomordentliga teck
ningar. Bortsett från sådana mångomtalade 
fynd vill man gärna framhålla de många urnor
na från per. III på de nordfrisiska öarna (Band 
V). Öarnas tidiga urnegravskick är visserligen 
känt förut men denna nypublicering med ny-
fynden medtagna gör ett märkligt intryck 
bland alla kistgravarna. Urnegravarnas forsk
ningsbetydelse är fortfarande stor då kunska
pen om period III-keramiken annars är liten. 

I min recension i Fornvännen 1978 av det första 
bandet anförde jag några kritiskt formulerade 
frågor, bl. a. om hur man skall prioritera stora 
forskningsinsatser. Efter att ha sett del 2—5 
(och även 6—8) och i åtskilliga år ha suttit i 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings
rådet är jag betydligt positivare. Publiceringen 
har ett bestående högt vetenskapligt värde, i 
synnerhet när det visat sig att man genomgåen
de kan hålla den höga kvalitén och även införa 
förbättringar. Åtminstone en invändning kan 

man dock ha. Professor Kersten låter i så hög 
grad fynden tala att han själv nästan inte 
märks. Bronsåldersforskningen skulle vinna 
ännu mer om han med sin enastående erfaren
het och kunskap också t. ex. kommenterade och 
bearbetade museimaterialets insamlingshisto
ria. Det visar sig alltmer att man bör känna till 
samlingarnas förhistoria för att kunna tolka 
tingens och människornas förhistoria. 

Mycket återstår ännu innan publiceringen 
är slutförd. Man kan bara hoppas att alla orkar 
hålla ut, professor Kersten själv, den grafiska 
gruppen och andra medverkande liksom Deut
sche Forschungsgemeinschaft, Danmarks Na
tionalmuseum och Karl Wachholtz förlag i 
Neumunster. 

Evert Baudou 
Institutionen för arkeologi 

vid Umeå universitet 
S-901 87 Umeå 
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