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Recensioner 

Torsten Edgren, Järkärlä-gruppen. En västfinsk kul turgrupp under 

yngre stenålder. Finska Fornminnesföreningens Tidskrift, 64. Helsing

fors 1966. 

Sedan mer än ett halvt sekel har man räknat med en särskild sydvästfinsk lokal
grupp inom den kamkcramiska kulturen, kännetecknad av den s. k. Jäkärläkera-
miken och vissa speciella redskapsformer. Dä en grundlig analys och karaktäristik 
har saknats, har nu en verklig lucka fyllts genom Torsten Edgrens avhandling om 
Jäkärlägruppcn, ett välkommet tillskott till den sparsamma stenälderslitteraturen. 

Av de sammanlagt 22 boplatser med Jäkärläkcramik som redovisas, uppvisar 
alla utom tvä ett blandat keramikmaterial. Klokt nog låter Edgren keramiken 
ensam bestämma urvalet av boplatser. Analysen visar visserligen att Jäkärläkera-
miken inte alls är sä enhetlig som man trott, men att den ändå klart avviker frän 
säväl den äldre som den yngre kamkeramiken, både ifråga om godset och dekorens 
utformning. 

Den stora svårigheten vid materialanalysen har dock knappast gällt keramiken 
utan frågan om vilka artefakter och fornlämningstyper som skulle anses tillhöra 
Jäkärlägruppcn. Edgren har gått den riktiga vägen, att inte uteslutande redovisa 
Jäkärlämaterialet utan att i stället öppet presentera hela den heterogena fynd
massan från boplatserna. Uppgiften har väl inte underlättats av att materialet 
arkivaliskt sett är av skiftande karaktär, även om nu en betydelsefull del av detta 
framkommit genom författarens egna systematiska undersökningar. Kanske har 
f. ii. källmaterialets art bidragit till att boken inte är genomgående konsekvent och 
överskådlig, trots att förf. inte krånglar till något i onödan. 

Edgren avvisar tanken att det skulle finnas någon speciell yxa av »Jäkärlätyp»; 
han påpekar dock att utbredningen för yxor med skaftningsfäror nära överens
stämmer med den för Jäkärlägruppcns boplatser. Möjligen skulle emellertid hål-
mcjslar med tvärställda skaftningsfäror kunna anses typiska för denna kulturgrupp. 
Till redskapsinventariet skulle även höra dubbeleggade skafthälsvapen, hälstenar 
med naggad kant, vissa flatmejslar, knivar med vinkelböjt skaft, borrar, skivskrapor 
m. m. Tillverkningstekniken är övervägande makrolitisk och redskapsmaterialet 
bergart. Flinta och bärnsten, som är vanliga pä den typiska kamkeramikens bo
platser, förekommer däremot sällan. 

Vad gäller Jäkärlägiuppens kronologiska ställning anser sig Edgren inte kunna 
lösa den frågan definitivt. Han kommer dock till slutsatsen att Jäkärläkeramikeii 
och stil I: 2 var för sig representerar en parallell utvecklingslinje frän kamkera
mikens stil I: 1, och att Jäkärläkeramikeii också delvis sammanfaller med stil 
II: 1. 

Edgren gör cn gång för alla slut pä uppfattningen att det inte skulle före-
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komma jordgravar inom den kamkcramiska kulturkretsen. Sammanlagt förteck
nas inte mindre än 72 boplatsgravar — samtliga med ockra — fördelade över så 
gott som hela landet och över hela det kamkcramiska skedet. Av dessa gravar 
skulle närmare hälften kunna hänföras till Jäkärlägruppcn. De svenska grop
keramiska ockragravarna avviker från de kamkcramiska genom att ockran i de 
förstnämnda är koncentrerad enbart till gravgävorna. 

Man kan ställa sig tveksam till nägra av Edgrens slutsatser. Det är t. ex. svårt 
att se hans tes, att gravtyperna B och C i Kolmhaara och Aisti skulle utgöra Jä-
kärlägruppens speciella gravform, annat än som ett mycket löst antagande e si-
lentio, även om kommande undersökningar skulle kunna ge honom rätt. Som 
helhet präglas avhandlingen av försiktiga och kloka resonemang och av över
tygande slutsatser, allt inom ramen för ett konventionellt arbetssätt. Man för
vånar sig emellertid över att ett verk, som är av intresse långt utanför de lokala 
planet, saknar en sammanfattning pä något större kulturspräk. Det är synd, ty 
Edgrens arbete kommer att ha bestående värde. 

Bo Gräslund 

Anders Hagen, Norges oldtid. Oslo 1967. 

När man läser Anders Hagens nya översikt över Norges forntid, slås man av att 
det varit möjligt att ge en sä sammanhängande skildring av landets forntida ut
veckling. 1 översikter fär man annars ofta en bild av kulturgrupper, som följer 
varandra utan inre sammanhang, eller ocksä är bilden otillbörligt förenklad. 
Kulturgrupper dyker upp till synes oförklarligt och försvinner ännu mer gåt
fullt. Norges forntid är inte problemfriare än andra länders och Hagen har 
inte förenklat problemen. Men han har enligt min mening lyckats att se utveck
lingen ur en bestämd, väsentlig och enhetlig synpunkt. Han granskar genom
gående, antingen det gäller stenålder, bronsålder eller järnålder, bosättningen i 
olika delar av Norge ur ekologisk synpunkt. De ekologiska faktorerna är av en 
sådan grundläggande betydelse för tolkningen och förståelsen av forntida förhål
landen, att det ekologiska synsättet verkligen är bärkraftigt nog fiir att leda fram 
till en helhetsbild av den forntida utvecklingen. Hagen för framgångsrikt vidare 
cn fin tradition i norsk arkeologisk forskning. Andra synpunkter försummas ej, 
tvärtom, fornsaksformer, stilar och andra företeelser behandlas i den utsträck
ning man kan begära i en bok av detta omfång. 

Boken är en omarbetad och utvidgad upplaga av »Norway», som likaså 1967 
utkom i serien »Ancient Peoples and Places». I sex kapitel skildrar Hagen ut
vecklingen i Norge från de äldsta kända boplatsernas tid till 800-talet e. Kr. 
Eftersom vikingatiden nyligen behandlats i flera andra lättillgängliga verk, har 
skildringen av detta tidsavsnitt i stort sett inskränkts till de stora skeppsgravarna. 
Verket omfattar 237 sidor med 75 streckteckningar och kartor samt dessutom 32 
sidor fotoplanscher. Eu kort litteraturförteckning med hänvisningar till nyutkom
men litteratur avslutar boken. Jämfört med den 1962 utkomna första delen av 
»Värt folks historie», där Hagen skrivit »Förhistorisk tid», ger texten i den nya 
(iversikten mycket mer av det arkeologiska fyndmaterialet och bildmaterialet är 

5 -674351 Fornvännen H. 9, 1968 



66 Recensioner 

långt rikare än förut. Dessutom finns sä mänga nya fynd och viktiga undersök
ningar, att översikten frän 1962 redan är starkt föråldrad. 

Första kapitlet ägnas mesolitisk tid med de gamla boplatserna i skogslandet öster 
om Oslo samt Fosna-, Komsa- och Nostvetkomplexen. Bl. a. framhåller Hagen 
Fosna-gruppens särart. Man kan inte utan vidare betrakta denna grupp som en 
direkt gren av det yngre mesolitiska jägarkomplexet i det skogrika Sydskandi-
navien, eftersom jaktområden och boplatser ligger i helt andra miljöer än i söder. 
Fångstmannen vid den yttre kusten och renjägarna pä fjällvidderna levde i en 
miljö och i en kulturform, som för länge sedan dött ut i andra områden. 

I andra och tredje kapitlet skildras de invecklade förhållanden, då kustjägare, 
renjägare, skogsjägare och grupper av bönder levde samtidigt inom ett begränsat 
område och där utnyttjade olika slag av naturprodukter. Stort utrymme lämnas 
fyndplatserna vid Varaiigerfjorden och grottboplatserna i norr och i Västnorgc. 
I de flesta fall ger ett rikt benmaterial upplysningar om levnadsvillkor och års
tider för bosättningen. 

Efter ett avsnitt om bronsåldern följer ett kort men särdeles viktigt kapitel 
om »Bergkunst». Den traditionella delningen av den nordiska hällristningskonsten 
i två huvudgrupper har varit för skarp och ofta byggt på en förenklad uppfatt
ning av kulturförhållandena bakom ristningarna. Veidekonsten har under brons
åldern i en del områden mottagit impulser frän »jordbruksristiiingarna». Veide-
konsten är lika litet begränsad till »arktiska» områden som »jordbruksristiiingarna» 
till Sydskandinavien. »Jordbruksristningama» ligger ofta pä berghällar vid tunga 
och sent uppodlade lerslätter. I Bohuslän, 0stfold och Tröndelag ligger rist
ningarna ofta i ett kalt och bergigt beteslandskap. Beteckningen »jordbruksrist
ningar» för lätt in tankarna på ett ensidigt spär. 

Vid övergången till järnälder sker ett kulturskifte i huvudsak blott i de om
råden, där jordbruket var huvudnäringen, framhåller Hagen. Men fyndmaterialct 
är fattigt eller saknas fiir stora områden. Har det levt »fängstbönder» eller kanske 
rena fångstfolk, som inte påverkats av en ny kulturform och vars spår vi ännu 
inte funnit? Klimatförändringen har i varje fall inte påverkat levnadsförhållan
dena så, att det ägt rum en omfattande avfolkning. Den romerska järnålderns 
mänga fynd av importerade bronskittlar och glas vittnar om ett slag av överklass, 
som bedrivit en medveten handelsverksamhet, vilket i sin tur mäste betyda, att 
de gamla fängstmarkerna i än högre grad blivit utnyttjade fiir att skaffa bytes
varor. Ytterst märkliga fynd återspeglande skiktningen i »handelshovdinger og 
trappere» har gjorts pä öarna utanför Alesund. På Godoy har i ett reise påträffats 
en mycket rik grav frän slutet av 300-talet med bl. a. två små silverbägare, en 
kraftig armring av guld och en guldmedaljong. Flera liknande fynd finns pä de 
närbelägna öarna. Vid sidan av dessa rika gravar finns många enkla. Men det 
finns också en grotta, Skjonghelleren på Valdereya få kilometer från de rika 
gravarna, med ett ytterst enkelt fyndmaterial av redskap av horn och ben, några 
få krukskärvor och ett enda järnföremål, allt daterbart till yngre romersk järn
ålder-tidig folkvandringstid. En enkel fängstutrustniiig med pil- och spjutspetsar 
av ben stär i motsättning till de av den romerska kulturen påverkade vapenutrust
ningarna frän rika gravar. Benresterna i grottan visar, att man främst levt av fisk. 
fågel och landvilt men ocksä känt häst, ko, fär och hund. Fynd av människoben i 
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avfallslagren tyder pä, att man liksom under stenåldern begravt döda direkt pä 
boplatsen »eller at mennesker er blitt spist». Sjonghelleren är inte ett ensam
stående exempel, tvärtom har icke mindre än 23 av de ca 50 »huler/hellere» med 
bosättningsspår från Rogaland till Tnena enbart rester från äldre järnålder. 
Gravarna i avfallslagren tyder pä att traditionerna från stenåldern levt kvar i 
denna kustmiljö. 

Man kunde nämna åtskilliga andra goda exempel pä Hagens förmåga att dra 
fram ekologiska och ckonomiskt-sociala förhållanden, som belyser det väsentliga i 
samhällsutvecklingen under forntiden i Norge. Hagen har lyckats skriva en arkeo
logisk översikt, som är lättläst och fängslande för lekmannen och intresseväckande 
och impulsgivande för fackmannen. 

Av bildmaterialet är fotoplanscherna i allmänhet utmärkta och de enkla streck
teckningarna tillfredsställande i detta sammanhang. En invändning kan dock göras 
mot bildmaterialet. På flera ställen omtalas viktiga fornsakstyper, som karaktäri
serar olika kulturgrupper, men de avbildas inte. Så har jag t. ex. inte kunnat finna 
en enda flintyxa avbildad. Däremot finns en karta (sid. 45) över spridningen av 
tunnackiga flintyxor samt mångkantyxor (registrerade under samma tecken). Det 
är irriterande för läsaren, när väsentliga föremålstyper nämns i texten men inte 
avbildas. Med smä kompletteringar kunde man lätt avhjälpa denna brist. 

Man brukar vara försiktig vid tolkningen av brist på fynd inom ett område. 
Frånvaron av fynd behöver inte betyda, att området varit obebott. Men omvänt 
borde man ocksä vara lörsiktig med att tolka förhållandena, niir man har stora 
fyndmängder. Hagen säger uttryckligen, att det varit en stor folkökning i delar 
av Norge under romersk järnålder (sid. 164). Men hur kan man vara sä säker på 
det? Flatmarksgravar utan markering ovan jord förekommer under förromersk 
järnålder och siffrorna fiir sådana fynd kan inte utan vidare jämföras med siff
rorna fiir de lätt iakttagbara lämningarna från romersk järnålder. Pä flera håll i 
boken finns uttalanden om förändringar i befolkningsmängden, Ibland är de utan 
tvivel berättigade men generellt kunde man kräva, att en redovisning gjordes för 
de viktigaste faktorerna, som påverkar antalet lämningar av olika slag. Detta i 
synnerhet som förändringarna i befolkningsmängden är av grundläggande be
tydelse för tankegångar av det slag Hagen konsekvent framför. 

I en annan tolkningsfråga är jag inte heller helt enig med Hagen. Hagen 
liksom många andra arkeologer anser, att de stora och typsäkra bronsäldcrsrösena 
förutsätter en samhällsbildning och en förmåga till en större arbetsinsats, som 
vi inte kan räkna med att få och spridda jägargrupper hade (sid. 130). När man 
undersöker och restaurerar rosen, märker man emellertid, att det gär förvånande 
snabbt att bygga ett stort röse. De stora rösena brukar också ligga, där steiitill-
gången varit verkligt god. Även en liten befolkningsgrupp t. ex. en storfamilj, 
kunde under en sommar bygga ett aktningsvärt röse. F. ö. har de största rösena 
sannolikt sällan byggts på en gäng. De yttre delarna kan mycket väl ha tillkommit 
vid sekundära begravningar. Det är ocksä möjligt, att en »storman» började bygga 
sin gravbyggnad redan under sin livstid. Även om det existerar ett fåtal rosen, 
som kanske krävt en arbetsinsats av- cn större samhällsorganisation, kan man 
inte grunda en viktig slutsats om samhällets konstruktion i större delen av Norge 
(och Sverige) pä ett alltför litet kontrollerat antagande om den arbetsinsats, som 
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behövs för att bygga ett stort gravröse. Ett sådant antagande ger inte rätt till 
slutsatsen, att skillnaden mellan samhällets konstruktion under bronsåldern och 
under den yngre stenåldern inom ett omräde varit stor. 

Roset vid Hvitsten pä östsidan av Oslofjorden innehöll en i m läng grav
kammare. I kammaren läg en bronsdolk frän slutet av äldre bronsålder (Mon
telius per. 111). Enligt Hagen gör dateringen det troligt, att graven innehållit en 
obränd död (sid. 129). Den döde skulle ha blivit gravlagd liggande på sidan med 
uppdragna ben och vapnet placerat vid bröstet, antagligen nära höger hand. 
Emellertid vet man, att alla ben vid en bränning ofta inte kom med i graven. 
Dessutom kan brända ben förstöras genom fysikalisk och kemisk påverkan i en 
grav av detta slag. Enligt min mening har roset vid Hvitsten innehållit en brand
grav av det slag vi känner frän åtskilliga platser i Sydskandinavien under per. III. 
En gravläggning av den typ Hagen föreslår känner vi däremot icke frän den äldre 
bronsåldern. 

Hagen har ingenstans nämnt de forskare, som arbetat med de olika problemen. 
Även om man inte kan kräva det i denna bok, anser jag, att skildringen skulle 
ha vunnit nägot pä, om man fatt de mer betydande forskarnas insatser kort pre
senterade. I ett kulturhistoriskt arbete, som vänder sig till en större allmänhet, 
är det också berättigat att namnge de forskare, som gjort en så betydande kulturell 
insats som forskningen bakom »Norges oldtid». Inga invändningar förringar dock 
den stora insats Hagen gjort med denna ovanliga bok. 

Evert Baudou 

Eesti arhitektmri ajalugu. (Den estniska arkitekturens historia). Utgiven av 
Eesti NSV Teaduste Akadcemia genom H. Arman, H. Papp, U. Kammal 
och H. tjprus. Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1965. 510 sid. Med sam
manfattningar på ryska, engelska och tyska. 

Den estniska vetenskapsakademien har låtit utge ett stort, rikt illustrerat verk om 
byggnadskonstens historia i Estland. Den omfattande uppgiften har anförtrotts 
olika författare. Sälunda har tiden fram till omkring 1200, dä landet koloniserades 
av Svärdsbrödraorden och Danmark, behandlats av den kände arkeologen professor 
Harri Moora, förr verksam vid universitetet i Tartu men numera knuten till aka
demien i Tallinn. Han ger en sammanfattning av egna och andra forskares under
sökningar av de estniska fornborgarna och kan tack vare mänga nya fynd, bl. a. av 
ganska omfattande timmerkonstruktioner, ge en konkret bild av befästningsanlägg-
ningama på jordvallarna med deras mäktiga knuttimrade plattformar bakom bröst
värnen. 

För skildringen av byggnadskonsten under medeltiden och den svenska tiden, 
dvs. fram till Tallinns kapitulation 1710, svarar i huvudsak professor Voldemar 
Vaga vid universitetet i Tartu. Han påbörjade sina konsthistoriska studier redan 
under den tid i början av 1920-talet dä Helge Kjellin verkade som professor i 
konsthistoria vid det estniska universitetet och när jag tillträdde samma professur 
1933 blev han min närmaste medarbetare. Han hade redan då skrivit ett arbete 
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om universitetsbyggnaderna i Tartu och dess främste arkitekt J. W. Krause och 
han författade senare säväl en allmän konsthistoria som en översikt över Estlands 
konst. Nägot av samma klarhet och fakticitet, som kännetecknar dessa handböcker, 
präglar ocksä hans framställning i det nu föreliggande verket. 

Vaga redogör omsorgsfullt för de resultat som forskningen framlagt och han har 
därvid beretts möjlighet att avbilda sä gott som varje byggnad av betydelse liksom 
de flesta detaljer av intresse. Förutom fotografier bidrar uppmätningsritningar att 
belysa monumenten. Det är bara skada att tryck och papper inte gör fotografierna 
rättvisa samt att ritningarna ej sällan ätergetts i en alltför liten skala. Men ändock 
blir man både tacksam och imponerad. Tacksam för att boken ger en så utförlig 
och saklig presentation av Estlands rika och särpräglade arkitektur; imponerad av 
utgivarnas ambition att ge en klart disponerad historisk framställning med en full-
ständighet och akribi, som närmar sig inventariseringsverkets. Givetvis har verket 
som helhet betraktat vad disposition och värderingar beträffar präglats av marxis
tisk historieuppfattning och gällande politiska doktriner, men nägon avgörande be
tydelse för framställningen har det ideologiska mönstret endast undantagsvis. I 
varje fall spelar det endast cn ringa roll, när det gäller de för en konsthistorisk 
läsare relevanta, dominerande avsnitten. 

Vad de medeltida kyrkorna i Estland beträffar sä har under senare är många be
tydelsefulla rön gjorts såväl när det gäller landskyrkorna som anläggningarna i 
Tallinn. 1 nämnda stad har särskilt Villem Raam gjort en viktig insats. Voldemar 
Vaga har jämte sina elever studerat Tartus kyrkor och har ocksä ägnat uppmärk
samheten ät kyrkorna i Riga och pä andra häll i Lettland. De undersökningar, 
som Raam bedrivit i Tallinns domkyrka i samband med pågående restaurerings-
arbeten, har gjort det möjligt att ge en mera nyanserad bild av domkyrkans ganska 
invecklade byggnadshistoria, än vad som stod i min makt, när jag för åtskilliga 
år sedan behandlade problemet. Nikolaikyrkan i samma stad, som före det sista 
kriget erbjöd en sådan mäktig och rik interiör med konstverk frän medeltid, 
renässans och barock, eldhärjades under kriget och stär nu med nakna, spruckna 
murar. Men de avslöjar kyrkans olika byggnadsskeden pä ett mycket överskådligt 
sätt och utan svårighet kan nu säväl den äldsta 1200-talskyrkan som de olika om-
byggnadsetappcrna fram till 1400-talets slut avläsas. Niir Johanneskyrkan i Tartu 
eldhärjades under kriget trädde ocksä dess ursprungliga tegelmurar i dagen, sirade 
med en märklig terrakottaskulptur, som man tidigare endast haft möjlighet att 
studera i den ståtliga västportalens vimperg. Byggnadens konsthistoriska ställning 
har utretts av Voldemar Vaga. Nya uppgifter av intresse lämnas också om klostren 
säsom dominikanerklostret i Tallinn, där Helmi Cprus bedrivit undersökningar 
och birgittincrkyrkan i Pirita utanför staden, diir Raam företagit givande gräv
ningar. Av stort intresse är ocksä de undersökningar, som gjorts av den välbeva
rade stadsmuren i Tallinn i samband med pågående restaureringsarbeten, Raam 
och hans medarbetare R. Zobel har här gjort iakttagelser, som ger en helt ny bild 
av stadsmurens anläggningshistoria. Även när det gäller den medeltida stadens ut
veckling framlägges nya synpunkter. Här har den framlidne arkitekten H. Arman 
gjort en värdefull insats, som han redovisar i en översikt av statsbildningarna i 
landet. Instruktiva stadsplaner ger här en god orientering. 

Den sällsynt välbevarade medeltida borgarhusbebyggelsen i Tallinn har under 
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läng tid studerats av arkitekten E. Ederberg, som nu lämnat en sammanfattning 
av sina resultat. Studiet av den äldre bebyggelsen i Tallinn har i väsentlig mån un
derlättats av det rituingsmaterial, som pä senare tid påträffats i ryska arkiv. Märk
lig är sålunda den fullständiga uppmätning av stadens bebyggelse, som i början av 
1820-talet kom till ständ genom det ryska ingenjörskommandots försorg. 1 en serie 
prydligt akvarellerade ritningar och planer redovisas praktiskt taget varje hus och 
varje gatutil i staden. De ryska ritningarna har för övrigt nyligen publicerats in 
facsimile och kommenterats av Helmi Uprus i en vacker volym. 

Helmi Uprus är en av huvudförfattarna i den estniska arkitekturhistorien. Det 
är ocksä hon som stär för de mest omfattande nyforskningarna. Pä hennes lott har 
den ryska tiden i Estlands historia fallit, dvs. 17- och 1800-talet fram till etable
randet av den fria republiken Estland vid slutet av det första världskriget. Perioden 
är rik pä intressanta och delvis imponerande byggnadsverk säväl i stad som pä 
landsbygd — kolonnsmyckade herrgårdar, ståtliga adelspalats i städerna, offentliga 
byggnader av skilda slag, kyrkor bland annat för ortodoxt bruk, gravkapell och 
landsvägskrogar. Provinsiellt och högklassiskt förekommer sida vid sida beroende 
på de konstnärliga krafter, som engagerats. Uprus låter oss känna verk och rit
ningar av en rad lokala krafter i Tallinn, Tartu, Pärnu och annorstädes men också 
byggnadsverk av arkitekter, som spelar en mera central roll i Rysslands konst
historia. Genom fotografier av byggnaderna och deras detaljer samt genom om
sorgsfulla uppmätningar får läsaren på detta sätt stifta bekantskap med förhållan
den, om vilka man tidigare föga visste. 

Uprus' forskningar i ryska arkiv har av allt att döma varit mycket givande. Man 
fäster sig bl. a. vid den roll som de centralt utformade mönstcrritningarna spelade 
för de officiella byggnaderna. Författarinnan ger mänga bevis på hur nära model
lerna följdes vare sig det nu var poststationer, saluhallar eller tullhus. Ett liknande 
system tillämpas ocksä i våra dagar i Sovjetunionen och bidrar till en enhetlig ut
formning av byggnadsverken i det väldiga områdets alla samhällen. 1 bokens av
slutande kapitel, där arkitekturen under den socialistiska tiden i landets historia 
behandlas, får man följa utvecklingen från en utstyrd eklekticism i stalinistisk anda 
till en mera stram och saklig formgivning. I många fall följer man därvid, när det 
gäller bostadsbebyggelsen typprojekt, som stundom utformas inom den estniska re
publiken men som många gänger ställts till förfogande av den centrala myndig
heten i Moskva. 

Den estniska arkitekturhistorien inbegriper även bondens byggnader. Den ägnar 
stort utrymme ät stadsbyggnadskonsten och industribebyggelsen och ger även i 
dessa avseenden mänga intressanta upplysningar. Det är ett i många stycken nytt 
Estland som vi möter i detta bokverk men vi återser ocksä det gamla. Det sätt var
på detta sker ger oss anledning att känna tillfredsställese över att den gamla bygg
nadskulturen är föremal fiir intresse samt att omsorgen om den och forskningen 
kring den ligger i goda, kunniga händer. 

Sten Karling 
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Birgitta Eimer, Gotland unter dem Deutschen Orden und die Kom-
turei Schweden zu Årsta. Innsbruck 1966. 360 s. 111. 

Denna för att vara en historisk avhandling ovanligt vackert tryckta och väl illustre
rade skrift behandlar två skilda ämnen, dels Tyska Ordens komtur i Årsta, Söder
törn, (1262-1467), dels Tyska Ordens innehav av Gotland (1397-1408) under 
Unionstidens första händelsedigra skede. 

Den 13 juli är 1260 stupade den unge junker Karl Ulfsson i ordensriddarnas 
led i slaget vid Durben i Litauen. Junker Karl var son till den mäktige jarlen 
Ulf Fase (f 1248) och flera av hans släktingar hade stupat vid ett korstag i öster
sjöländerna fyrtio år tidigare. Denne Karl Ulfsson hade tydligen i ett testamente 
ihågkommit Tyska Orden med ett helt godskomplex i Sörmland vilket framgår 
av ett brev av påven Urban IV den 15 mars 1262 vilket i två olika ex. bevarats i 
vårt riksarkiv men av okänd anledning icke medtagits i diplomatarieverket. Detta 
påvebrev avtrycks fiir första gången av förf. i Stefan Söderlinds läsning. De här 
som vanligt nägot förvanskade ortsnamnen tolkas av förf. som Tullgarn (Hölö), 
Svalsta (Tuna), Lövensund (Spelvik), Bergshammar, Lastad, Mörby (Västertälje), 
Valsberga (Åker), Skilleby och Skälby (Hölö), Ada (Vagnhärad) samt Sille (Väster
ljung). Med hänsyn till de dåtida krångliga arvslagarna är det ovisst vad som efter 
de övriga arvingarnas godkännande verkligen tillföll Tyska Orden av allt detta. 
Däremot vet man att ordensriddarna redan tidigt förvärvat Årsta i Österhaninge 
som kom att bli säte fiir ordens svenska komtur under två århundraden. Den 31 
mars 1467 tvingades ordensriddarna av omständigheterna att sälja sina gods i 
Sverige till Erik Axelsson Tott i hans egenskap av riksföreståndare. En utförlig 
förteckning frän är 1476 (sid. 112-114) över dessa gods, som då ännu förvaltades 
som en helhet, visar att man lyckats koncentrera dem till östra Sörmland i när
heten av Årsta med undantag fiir nägra gårdar i Rinna och Kimstad i Öster
götland. 

Ordensriddarnas sätesgärd Årsta var naturligtvis väl bebyggd och en betydande-
del av dess byggnader belägna rakt norr om den ännu bevarade. 1600-talsslottet 
ses på Erik Dahlbergs förlaga till Sueciasticket, tecknad är 1668. Förf. avbildar 
ocksä efter Erik Salvéns uppmätning är 1923 planen till en satsbyggnad och på
pekar att den ehuru något mindre till måtten nära överensstämmer med Alsnö hus, 
så som dess salsbyggnad blivit känd genom Bengt Thordemans utgrävningar. 
Konsolideringen av ordensriddarnas svenska komtur förlägger förf. till senast är 
1288. Att Årsta redan tidigt fungerade som centrum framgär av det sigill som 
borggreven Heinrich von Strömberg använde är 1308. Det har nämligen om
skriften »STJOMMENDATOR1S IN ARISTUM. samt en bild av Agnus Dei. 
Stampen till detta sigill kan mycket väl ha tillkommit så tidigt som på 1280-
talet att döma av stil och bokstavsformer. Ett senare sigill, använt 1389 av Reineke 
von dem Wolde, har den stolta inskriften »SCOMMENDATORIS SWECIE. och 
en bild av en korsbärande ängel som likt ätten Ängels vapenbild har den ena 
vingen upplyftad. 

Bland dem som förestätt komturen i Årsta nämns uteiver de nyssnämnda ytter
ligare åtta tyska riddare samt en fogde. Dessutom uppräknas cn rad kända svenska 
ädlingar som om de haft motsvarande funktion: Johan Elotsson, bror till den 
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saliga Ingrid av Skänninge, Israel Birgcrsson, den heliga Birgittas bror, Sten 
Bengtsson (Bielke), Bengt Nikelsson (Gumsehuvud) och Karl Knutsson Bonde. 
Även om alla dessa bevisligen främjat Tyska Ordens intressen och kanske varit 
»medbröder» — Karl Knutsson stod dock länga tider på fiendesidan — har förf. 
ej övertygande visat att de varit ordens ämbetsmän i egentlig mening. 

Ordensherrarna på Årsta hade nära förbindelser med biskop och domkapitel i 
Strängnäs, Kyrkoherden i Österhaninge var ofta kanik i Strängnäs. Förf. vill göra 
förbindelserna ännu fastare. Det 1401-04 byggda Värfrukapellet i Strängnäs dom
kyrka var komturens kyrka, ja komturen Sveriges religiösa medelpunkt! Det val-
bekostat av den nyssnämnde Sten Bengtsson (Bielke), den egendomliga kammaren 
i två våningar pä västsidan tolkas som efterbildning av inclusorier i Ordenslandet, 
siirskilt Maricnwerder, utförda efter anvisningar av den saliga Dorothea av Montau, 
död 1393 som själv tidvis levde innesluten i en sådan. Denna mystiker, påverkad 
av bl. a. S:ta Birgitta, var en änka som fick uppenbarelser och spelade en stor 
roll i Ordenslandets fromhetsliv. Bl. a. anses numera hennes tankegångar ligga 
bakom de för detta område karakteristiska typerna av kultbilder: Lejonmadonnan 
samt Skrinmadonnan (se nedan). Förf. ser utslag av Dorotheas mystik i kapellets 
kalkmålningar vilka dock är en mansälder senare än byggnaden. Det är skada att 
förf. icke närmare preciserar vilka av målningarna hon anser samtidiga. I sitt 
resonemang förtiger hon att Sten Bengtssons bidrag kom till när kapellet var 
färdigt. I det första gåvobrevet den 14.10.1404 talas om att det »a;r bygclt». Initia
tivtagare till kapellet ärkedjäknen, sedermera biskopen Gjurd Petersson och 
biskopen, Peter Jonsson, hade personligen utverkat påven Bonifacius lX:s avlats
brev den 28.5.1401 med rekordhög belöning (sju års avlat!) för dem som under
stödde kapellbygget (se Sveriges Kyrkor. Södermanland. Strängnäs domkyrka. I, 
s. 214). Sten Bengtsson bodde dä pä Marieborg vid Enköping och var genom 
tidigare missgärningar mot kyrkan i stort behov av avlat. Det finns intet som 
talar för att han i detta fall handlat annat än som privatman. 

Ordenskomturens i Årsta historia upptager blott en ringa del av avhandlingen. 
Inledningsvis behandlas ämnen som »drottning Margaretas kamp om Stockholm», 
»Vitaliebröderna som maktfaktor» eller »Luxemburgarn.is politik i norra Europa». 
Huvudparten ägnas dock förhållandet mellan Ordenslandet och Gotland under 
tiden 1397-1408. Framställningens ton är magistral, forskare av annan åsikt av
färdas nedlåtande, stundom snorkigt, och nya teorier serveras som om de vore 
definitiva. Man blir till en början imponerad: att en så ung forskare bemästrar 
denna kaotiska och motsägelsefulla tid. Hon känner t. o. m. ordensmästaren 
Konrad von Jungiiigcns innersta motiv fiir engagemanget på Gotland. Så små
ningom blir man misstänksam. Egendomligheter dyker upp som inte går att bort
förklara som tryckfel — sådana finns fiir övrigt gott om. Förf. har tydligen i 
glädjen (iver sina arkivfynd alltför ofta förväxlat källkritik med önsketänkande. 
Granskningen av den historiska delen av denna v iitsv Ilande framställning lämnas 
emellertid åt den historiska fackpressen. Här skall blott några detaljer som faller 
inom denna tidskrifts intressesfär vidröras. 

En av förf:s teser är att Valdemar Atterdags härjningar pä Gotland år 1361 
var en västanfläkt gentemot Vitaliebrödernas pä 1390-talet. Tyska Ordens aktion 
mot Vitaliebröderna inleddes genom en landsättning av trupper vid Västergarn i 
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mars 1398. Som en följd av dessa truppers framträngande över ön ser hon (s. 160 
och not 127) en rad fynd av myntskatter som tidigare satts i samband med hän
delserna är 1361. De av henne anförda skälen motiverar en förnyad genomgång 
av dessa fynd ur numismatisk synpunkt. Även det berömda skattefyndet frän Dune 
i Dalhem anser förf. nedlagt först på 1390-talet och icke 1361 som allmänt häv
dats. Beviset är ett mynt, omgjort till spänne (avb. Tafel IV samt B. Thordeman 
Armour from the Battle of Wisby 1361, Sthlm 1939, I, fig. 25). Myntet, en schilling 
präglad för Hochmeister Windrich von Kniprode (1351-1382) är en ny mynttyp, 
som infördes just av denne Windrich och detta skulle ha skett först genom en 
förordning år 1380. Eftersom det inte finns nägon efter modärna principer gjord 
framställning av Ordenslandets myntbistoria — E. Waschinskis av förf. citerade 
arbete av är 1952 bygger i huvudsak på F. Vossbergs kända arbete av år 1848 — 
kan det tänkas att Windrichs modärnisering av myntväsendet inträffat redan i 
början av hans regeringstid. Förf. har emellertid rätt i att Duneskattens nedlägg
ningstid inte är så definitivt fastställd som man trott utan att det fordras ytter
ligare forskning. 

Förf:s tolkning av innehållet i de mångomskrivna kalkmålningarna i Bunge är 
intressant. I likhet med Hans Hildebrand identifierar hon målningsfrisens tal
rika riddare som bär korsfanor eller kors på dräkten som ordensriddare. I helheten 
ser hon en skildring av ett stort och blodigt slag mellan dessa och Vitaliebröderna. 
Riddarnas seger firas med en uppställning av troféer framför Visby stadsmur. 
Förf. menar att det är de månadslånga drabbningarna år 1404 som avses men det 
snabba kriget 1398 borde lika väl kunna komma ifråga. I en kvinnobild bland 
målningarna (Tafel VI) ser förf. den saliga Dorothea av Moiitau, i så fall den 
äldst;» kända bilden av detta halvt bortglömda helgon, vilkets kanonisations
process först i våra dagar återupptagits efter att ha vilat i mer än femhundra är. 

Under det årtionde som Tyska Orden behärskade Gotland förstärktes givetvis 
befästningen av Visby om vilket förf. har flera intressanta arkivaliska uppgifter. 
Ringmuren förstärktes och flera av tornen om- eller nybyggdes. Det förefaller 
ocksä klart (se särskilt s. 256) att Visborgs slott, »das hus das do gebuwet is», 
i stor utsträckning stod färdigt niir Erik av Pommern, som oftast anges som dess 
byggherre, övertog det är 1408. 

De ovannämnda medbröclerna Sten Bengtsson (Bielke) och Bengt Nikelsson 
(Gumsehuvud) möter oss också vid Smålandskusten, också där i livliga förbindelser 
med Tyska Orden. Den förre bodde pä Kråkerum och pä borgen Björnö, av vilken 
en plan (sid. 312) återger resultaten av Anne-Beate Jonssons undersökningar pä 
1950-talet dock utan angivande av källan. Bengt Nikelsson, gift med Bo Jonsson 
Grips änka, Greta Dume, bodde bl. a. på borgen Stegeholm eller Stäkeholm vid 
Västervik, byggd efter Ordenslandets mönster. Endera av dessa stormän anser förf. 
vara avbildad i målning i den märkliga skrinmadonnan (Tafel VI) i Misterhull, 
fyra mil söder om Västervik. Madonnabilden anser förf. vara utförd i Elbing 
omkr. 1408. Eftersom rec. i annat sammanhang behandlar denna bild och det 
altarskåp den en gång bildat centrum i skall den inte närmare behandlas här. 
Däremot måste förf:s sensationella identifikationer (sid. 265 och Tafel VI) av de 
avbildade personerna redovisas. T. h. knäböjer en äldre man i ordensmecllem-
marnas vita mantel med ett halvt svart ordenskors synligt. Detta tolkas som en 
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»medbroders» dräkt och mannen skulle som sagt vara nägon av de nyssnämnda 
herrarna. Detta är naturligtvis möjligt men obevisbart. Pä den motsatta sidan 
knäböjer en kung. Denne tolkas som Erik, död 1397, son till Albrekt av Mecklen
burg och av förf. utnämnd till konung av Gotland. Beviset är att kungen beteck
nas som död genom att ett kors svävar högt över hans krona. De taggiga bågar 
som bär upp korset anses återge en fornsvensk huvudprydnad som förekommer i 
samband med de bekanta senmedeltida grenkåsorna. Här är det helt enkelt frågan 
om en visserligen grovt tecknad kejsarkrona av en typ som är mycket vanlig i den 
böhmiskt inspirerade konsten vid denna tid och som fiir övrigt förekommer pä 
flera av de bevarade skrinmadonnornas målningar. Eriks »långdragna asteniska an-
siktstyp» jämföres med Albrekt av Mecklenburgs på gravmonumentet i Doberan 
och förf. tror att det kan vara Folkungaättens familjedrag som lever kvar hiir! 

Man skulle tro att det inte går att komma längre i intuitiv tolkning av medel
tida »porträtt» men det gör det. Förf. har (Tafel I) ägnat sig ät den är 1945 för
intade skrinmadonnan i Elbing och målningarna på dess vänstra sida. Där har 
sedan länge två knäböjande ordensriddare tolkats som donatorerna, Hochmeistcrn 
Konrad von J ungingen och greve Konrad von Kyburg. Detta är motiverat efter
som den främste av dem bär Hochmeisterns ämbetstecken, en liten vapensköld 
med en örn — f. övr. pävisat av den nuvarande Hochmcistern Marian Tumler — 
och man vet att dessa bada herrar beställt och bekostat bilden i dess ursprungliga 
skepnad 1401-1402. Ovanför dem en kung som tolkas som Erik av Pommern — 
det enda kända porträttet! — samt en påve med tiara som tolkas som drottning 
Margareta med de tre rikenas kronor trädda pä burgundisk spetshuva! Bland en 
rad kvinnor i normala dräkter utan särskilda kännetecken kan förf. urskilja icke 
blott Dorothea av Montau utan ocksä Birgitta och Katarina av Vadstena. 

Registret i sju olika avdelningar förtjänar odelat beröm. 

Rune Norberg 

Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Estuna och Söderby-Karls kyrkor i Upp
land. Sveriges Kyrkor, vol. 110, Uppland, band V: 6. 

Det är glädjande att »Sveriges kyrkor» ännu har så pass mycket till övers för dis
kussion av problem och till framläggande av hypoteser som fallet verkligen är i 
föreliggande del. Den renodlade materialpublikationen, ett naket skelett av fakta, 
kan nog vara bra, och mycket kan naturligtvis göras katalogmässigt, men där under
ligheter och diskussionsvärda förhållanden visar sig i en kyrkobyggnad måste för
fattaren till kyrkobeskrivningen få ge luft åt privata funderingar, ty det är ändå 
av hypoteser som vär forskning till stor del lever. Och i nästan varenda medeltids
kyrka finns det besvärliga nötter att knäcka. 

Problemen i Estuna kyrka tycks koncentrera sig kring det i senare hälften av 
1200-talet inbyggda treklövervalvet av trä (när fär vi förresten en sammanställ
ning av dessa med åren allt talrikare valvrester?) och de under detta anbragta 
väggmålningarna. Dessa har av stilistiska skäl daterats till 1270-talet, och detta 
innebär att valvet rests redan vid denna tid eller tidigare. Nu mäste emellertid 
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ett sådant valv sä tidigt betraktas som en märkvärdighet; övriga dylika valv (up
penbara representanter för höggotik) anses knappast uppträda före 1300 (mål
ningarna i Arentunavalvet med vinlöv och ekollon, som måste vara utförda i 
samband med valvbygget, medger helt enkelt inte Erik Lundbergs datering till 
1270-talet). För Estuna finns ett genom fynd i altaret konstaterat invignings-
datum 1298. För mig utgör målningarna inget hinder för att låta detta datum 
gälla valvet och målningarna. Dessa har visserligen romanska eller snarare ung
gotiska drag, men denna tysk-bysantinska stil har ocksä pä annat häll (målningar 
pä Gotland och i Skåne) visat en tendens att leva kvar provinsiellt, och enligt vissa 
auktoriteter skulle t. o. m. sä utpräglat tysk-bysantinska målningar som de i Däde
sjö dra sig fram inemot 1300. Att en av rövarna pä Golgata har korsarmen trädd 
under armarna är ett drag som jag endast känner frän 1300-talsframställningar 
(Egyptieus relief i Stånga, målningarna i Tofta och Dalhem pä Gotland samt 
Björsätersmålningarna), och överallt är dessa rövare, liksom denne i Estuna, 
klädda i rustning. Bärdornamenten i korvalvet kan mycket väl tillhöra tiden om
kring 1300. Det synes mig sålunda som om målningarna i Estuna inte behöver 
andragas som skäl för en »hiatus» i byggnadshistorien. 

Estuna är eljest bekant för sina livfulla 1400-talsmälningar i långhuset. De 
tillhör den mängfasetterade Strängnässkolan och fängslar främst genom en konge
nialt slarvigt uttrycksfull skildring av den förlorade sonens historia. Där förekom
mer ocksä en hos oss unik skildring av de tre levande och de tre döda kungarna, 
ett vanitasmotiv som gär tillbaka pä en 1200-talsdikt och som spinner pä det i 
medeltida gravskrifter ofta upprepade temat: Sum quod eris fueramque epioel 
es». Här skulle jag bara vilja fästa uppmärksamheten pä en liten inadvertens i 
bildkatalogen. Där stär att tre konungar rider pä jakt med falk pä handen. Men 
i själva verket är jakten slut för deras del: de har blivit villebräd; de döda för
följer dem. De vänder sig om mot sina hemska förföljare, den efterste tappar 
redan kronan och hans häst förefaller att sacka ihop. Det är sålunda inte kon
frontationen mellan de levande och de döda som skildras (som i Campo Santo i 
Pisa och i nägra danska kalkmälningar) utan det kusliga, spökhistoriska efter
spelet. 

Söderby-Karls kyrka synes inte rymma några problem av Estunas art; den har 
ett välbevarat valvskelett som brukar dateras till omkring 1300. De rika men av 
C. W. Pettersson rätt hän åtgångna målningarna är intressanta genom sitt genom
förda teologiska program (kateketik) och sin mellanställning mellan traditionellt 
uppländskt måleri och Albertus Pictors nymodigheter. 

Man kan till slut undra om inte rokokons och gustaviadens kyrkomobilier snart 
kunde vara värda en studie rörande deras förhållande till tidens stora designers i 
Stockholm. Bildhuggaren Kindgrens predikstol i Estuna erinrar inte sä litet om 
Jean Eric Rehns ritning till cn tronstol, och nummertavlan frän 178g skulle ha 
prytt sin plats som spegel i vilken slottssalong som helst. 

Bengt G. Söderberg 
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M. H. Callender, Roman Amphorae with Index of stamps. Oxford 
University Press 1965. 

Callenclers bok om de romerska amfororna och deras stämplar, som ingär i en 
publikationsserie utgiven av universitetet i Durham, är ett efterlängtat och syn
nerligen nyttigt arbete. Amforan som keramisk form är urgammal i Medelhavs
området, och vi har gott om litteratur att lita till, om vi vill ha upplysning om 
minoiska eller mykenska amforor eller attiska i svart- eller rödfigurig stil. Flär 
gäller det emballagckärl avsedda för förvaring eller transport av olika varor och 
denna kategori har hittills varit mycket litet behandlad. Sådana amforor iir ofta 
av ganska stort format och vanligen spetsbottnade. De är odekorerade men 
ibland försedda med stämpel, som vanligen anger ägaren eller prexlucenten av 
elc-n vara kärlet innehöll, eller med tituli picti, målade »etiketter», som kan ge 
värdefulla upplysningar beträffande tid och varans art. De påträffas över hela 
det romerska imperiet, inte minst längs limes. En särdeles viktig fyndplats är 
Monte Testaccio i Rom, ännu praktiskt taget outgrävt. De senaste årens livaktiga 
marina arkeologi har bringat upp åtskilliga cmballageamforor i dagens ljus från 
de mänga antika handelsfartyg som sjunkit till Medelhavets botten. 

Den första delen av Callenclers bok ger en arkeologisk och historisk orientering 
eiver materialet. Förf. behandlar form och kronologi och varnar fiir att dra liir 
långtgående kronologiska slutsatser pä grundval av formutvecklingen. Hiir må 
framhållas att även emballagekär] har sin estetik och formlogik, vilket vi kan se 
exempel pä i vår egen tid. De låter sig säkert ordnas i en typologisk serie, men 
utvecklingen gick på detta omräde naturligtvis långsamt. Förf. fastställer emeller
tid vissa stora tidsbestämda grupper: de smala höghalsade italiska typerna, som 
tillhör det sista ärh. före och första hälften av första ärh. efter Kristus och de 
runda amfororna frän Sydspanien som helt dominerar marknaden på 100-talet 
e. Kr. En kronologisk besvärlighet beträffande emballagekiirlen är, att de efter 
atl ha fyllt sin transportuppgift och tömts pä sitt innehall i regel fick eu sekun
där uppgift, i vilken de kunde bli mycket långlivade. De användes bl. a. som 
askurnor, utnyttjades arkitektoniskt i golvläggningar och valvkonstruktioner och 
brukades naturligtvis ofta som förvaringskärl. De är därför svära att datera ge
nom stratifikationer och fyndsammanhang och mäste ä andra sidan, om de själva 
är daterade — ibland pä året — genom stämpel eller titulus pictus, användas med 
stor försiktighet som kronologiskt hjälpmedel. 

Av stort intresse är de översikter förf. ger av de varor amfororna innehöll De 
är kända genom de målade påskrifterna, som tyvärr i allmänhet har utplånats av 
tiden. I de italiska amfororna frän det sista förkristna århundradet tycks vinerna 
dominera och vi återfinner flera av de kända klassiska vinsorterna som Falernern, 
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Caccubiskt och Massiskt vin. De under antiken mycket populära fisksåserna, 
gantm, tycks framför allt ha varit en spansk specialitet Andra varor var bl. a. olja 
och oliver och frukt eller torkad frukt. 

Det säger sig självt vilken betydelse detta material har för kunskapen om im
periets ekonomiska historia. Redan nu ger det en klar bild av hur södra Spanien 
redan under i. ärh. e. Kr. så småningom övertal Italiens roll som producent och 
exportör av de i amfororna transporterade varorna. Ett ökat insamlande och stu
dium av amforastämplama, som i allmänhet kan lokaliseras till sitt ursprungsland 
och ibland ocksä dateras genom de målade påskrifterna eller pä annat sätt, kom
mer att ge oss en i hög grad vidgad kunskap om imperiets handelsvägar och 
ekonomiska liv. Callender som i sin bok katalogiserat ca 2 000 amforastiimplar 
har skapat en gedigen grundval för en sådan forskning. 

Olof Vessberg 

Elof Lindälv, Fornfynd och fornminnen i Norra Halland. Institutet 
för västsvensk kulturforskning, Skrifter 9. Lund 1967. 

»Hela wår hembygd iir en fullskrifwen minnesbok.» Med detta citat ur S. P. 
Bexell, Hallands Historia och Beskrifning (1817-ig) inleder Elof Lindälv sin 
översikt över Nordhallands förhistoria. Detta citat anger också tvä karaktäristiska 
drag i Lindälvs inställning till sitt förhistoriska källmaterial. För det första utgår 
han frän en primär upplevelse av hembygden som en spegel för ett historiskt 
skeende, för det andra strävar han medvetet att tillägna sig också äldre forskares 
uppgifter. 

Framställningens största förtjänst ligger kanske i att den i sä hög grad har 
det självupplevdas prägel. I mänga fall har författaren själv deltagit i de under
sökningar han skildrar. Som grund för hans översikter tjänar i första hand 
Göteborgsinventeringen frän igi7—1 g, den arkeologiska inventering av fornläm
ningar och fynd som företogs i samband med jubileumsutställningen i Göteborg 
1923 och som leddes av Georg Sarauw. Författaren deltog själv och arbetade i 
norra Halland tillsammans med bl. a. Gunnar Ahlberg. Det är alltså en mer än 
50-årig direkt erfarenhet av arkeologiskt fältarbete bakom denna sammanställning. 
Om detta vittnar ocksä illustrationsmaterialet som till stor del består av Lindälvs 
egna fotografier och uppmätningar, som spänner över en tidrymd frän 1915 
till 1957. 

Norra Halland är ett tacksamt område att skildra. Ett rikt fyndmaterial frän 
stenåldern med säväl mesolitiska som neolitiska boplatser ger osökt anledning 
att ocksä beröra de naturvetenskapliga bevismetoder som använts för den arkeolo
giska dateringen, kvartärgeologiska synpunkter pä lagerföljden, pollenanalytiska 
dateringar av fyndlager, osteologisk tolkning av skelettmaterial. Bronsäldern har 
efterlämnat åtskilliga märkliga fynd inom området. Man behöver bara erinra 
om bronsskölden frän Nackhälle i Spannarps socken, med sina drivna fågelfigurer 
troligen från Donauområdet, eller de många fynden av gjutformar, t. ex. brous-
gjutarverkstaden från Grimeton med både smältdeglar och gjutformar. Också den 
äldre järnåldern har inom omrädet en del viktiga fynd t. ex. frän de omfattande 
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undersökningarna vid Ekehögen i Onsala, ett gravfält från århundradet före Kr. 
Bland andra behandlade gravfält kan nämnas Fjiiräs Bräcka. 

Lindälv behandlar ocksä sädana företeelser som älvkvarnsstenar, offer- och 
depäfynd, fornborgar och labyrinter. Pä ett lyckligt sätt förenar han här en 
översikt av den pågående vetenskapliga diskussionen med en kulturhistorisk hel
hetssyn som torde göra ämnet levande för även icke fackmän. En stor förtjänst 
är här liksom genomgående de smidiga och rikhaltiga litteraturanvisningarna. 

Beskrivningen av fynd och undersökningar kompletteras av översiktskartor och 
fornlämningsregister. I förteckningarna har hänsyn tagits till bäde Riksantikvarie
ämbetets 1967 avslutade fornminnesinventering i Halland för den ekonomiska 
kartan och till Göteborgs-inventeringen, generellt anges inventeringsnumren ur 
båda. Lindälvs förteckningar är kompletta beträffande megalitgrav ar, älvkvarns
förekomster och gravfält, däremot har i registret över enstaka högar, rosen och 
stensättningar endast de viktigare medtagits. Detta begränsade urval utgör en 
viss nackdel, både ur bebyggelsehistorisk synpunkt och med tanke på att boken 
är uttryckligen avsedd att tjänstgöra som vägvisare vid studiebesök pä bygdens 
fornminnesplatser. Samma brist vidlåder hans översiktskarta (iver enstaka forn-
lämningar (»högar, rosen och vissa stensättningar») och älvkvarnsförekomster. 
Denna karta blir ocksä något svårtolkad, eftersom dateringen av här upptagna 
fornlämningar i många fall fär anses osäker. 

Som en följd av författarens nyktert vetenskapliga syn på sitt ämne har han 
reagerat mot en del gängse termer som dröjt sig kvar i fornlämningstemiinologin 
sedan den första romantiska fornforskningens dagar. Ett uttryck som älvkvarnar 
vill han, som mänga andra, gärna ersätta med det mer neutrala »skälgropar», 
och det omtvistade begreppet domarring vill han helst förbehålla de större, en
staka liggande av denna typ, medan han föreslär termen »stenkrets» för de 
mindre som uppträder nägra tillsammans på gravfälten. En sådan uppdelning 
fär emellertid betraktas som mindre lycklig, eftersom vi inte vet om nägon domar
ring verkligen använts som »domarring», och eftersom en stenkrets tekniskt sett 
likaväl skulle kunna bestå av en sammanhängande kantkedja utan inre fyllning 
som av de fiir domarringen typiska glest placerade stenarna. 

Lindälvs bok om norra Halland är en rolig och rimlig sammanfattning av om
rådets förhistoria med vida utblickar för den som är lyhörd. Samtidigt kan den 
ses som ett koncentrat av några århundradens kulturhistoriska forskning i Väst
sverige, och framför allt som ett tvärsnitt genom västsvensk arkeologi under 
1900-talet. 

Lena Thålin 

Egon Thun, Medieval Tommarp, Archaeological investigations 1939-
60. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°, No 5, Bonn/Lund 
1967. 

The fairly recent inclusion of the medieval period within the recogniscd scope 
of archaeology owes much to the work and eiithusiasm of Swedish archaeologists, 
notably to Dr. Erik Cinthio and his colleagucs at the Historical Museum of the 
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University of Lund. So it is wilh particular interest that we welcome the publica
tion of investigations at medieval Tommarp, excavated in 195g and igöo by the 
Historical Museum's stalf and students. 

Tommarp lies in south-east Scania, about 7 km from the Baltic coast and lhe 
port of Simrishamn. The history of the town in the Middle Ages is well clocu-
mented, but the main emphasis of the sources falls on its Premonstratensian 
monastery, founded in 1161, which influenced Tommarp's development during 
the subsequent centuries. The economic and social situation of the town (or 
'settlement' as it ought more properly to be called in its earliest periods) before 
1161 is unknown from historical sources, and it is this early aspect ot Tommarp's 
development whieh is the main concern of Mr. Thun's publication. 

Excavations to the west of the modern village produced occupation layers whieh 
were investigatcd in detail only when associated with kilns (of the bowl or pit 
type), and as a rcsult little evidence for houseconstruetion or habitation came to 
light. It appears that the area under investigation represented the industria! part 
ol the- settlement and the concentration of kilns, slag and iron suggest that iron-
working was the main activity. Precise dating of the kilns and occupation layers 
was impossible, but the area seems to have been in use industrially from the 
second half of the 11 th century until about 1300 A.D. The early dating (based 
on three brooches, a snaffle-bit and pottery) suggests occupation in the neighbour
hood of Tommarp for at least a century before the foundation of the monastery 
and the first historical record. It is unlörtunate that it was impossible to produce 
evidence such as housefoundations which would have thrown some light on the 
settlement—and building-types of this extremely interesting medieval town . 

Mr. Thun bas, however, made full use of comparisons with two other Scanian 
towns of this period. Lund in the south-west and Vä in tbc north-cast. All three 
towns bear the same characteristics, both historical and topographical, and the 
comparisons between them appear unforced. Another excellent feature ot the book 
is the great use made of documentary evidence to support archaeological finds; in 
medieval archaeology it is vital that the two disciplines of history and archaeology 
should be closely allied if valiel conclusions are to be drawn. 

As one of the aims of the publication the author states that he wishes 'to 
throw some light on tbc various problems arising from the exeavation'. Not only 
has he done this with great competence, but be has pointed to several fields 
of study at present neglected by the medieval archaeologist, namely methods and 
techniques of iron-smelting employed during the Early Middle Ages, and the in 
vestigation of early water-mills. Let us hope that this excellent beginning will 
stimulatc turther research into these and allied subjects. 

This book conforms, in its layout and the provision of many plates and well-
drawn figures, to the high standard which we have been led to expect from 
Scandinavian archaeological publications. The text is adequately translatcd into 
English, although there is occasionally a suggestion of the translator's unfaniiliarity 
with archaeological terminology. 

Helen Clarke 
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Birger Bruzelii, Tenngjutare i Sverige under kontrolltiden 1754-
1912. Verksamhet, föremål, stämplar samt upplysningar om äldre mäs
tare. Stockholm 1967. 

Med den av E. Andren, B. Hellner, C. Hernmarck och Kersti Holmquist i 
fjärde bandet av Svenskt silversmide sammanställda förteckningen över svenska 
guld- och silverstämplar under tiden 1520-1850 har forskare och samlare fått en 
ovärderlig hjälp när det gäller att bestämma äldre svenska guld- och silverföremåls 
ursprung och mästare. Ett motsvarande arbete behandlande de svenska tenn-
gjutarna har hittills icke funnits. A. Löfgrens grundliga och detaljerade forsk
ningar i de svenska tenngjutarnas historia blev aldrig slutförda, endast de stock
holmska mästarna har fått sina fullständiga biografier av Löfgren. Nägra detalj
studier rörande enstaka städers tenngjutare har dessutom publicerats av andra 
Forskare. Den förteckning över tenngjutare i Sverige som sammanställts av Birger 
Bruzelii och publicerats av Forum är således i mänga stycken ett pionjärarbete 
som hälsas med tilllredsstiillelse av alla som är intresserade av äldre svenskt tenn. 
Bruzelii har i huvudsak utgått frän kontrollprotokoll och arbetsböcker i Kungl. 
Mynt- och justeringsverkets.arkiv, ett källmaterial som i frägan om fullsländigliel 
och detaljrikedom saknar sina motsvarigheter. Som framgår av bokens titel iir 
huvudvikten ocksä lagd vid perioden • 754—19'2, dvs. den tid dä tenntillverk
ningen i Sverige kontrollerades av Myntverket. Att spåra upp alla tenngjutare. 
verksamma före 1754, är ett betydligt mera komplicerat arbete och de i Bruzellis 
bok ingående förteckningarna (iver mästare före kontrolltidcn kommer säkerligen 
på många punkter att justeras och kompletteras. 

Det är icke möjligt att sammanställa en förteckning av detta omfång som gär 
helt fri från invändningar och anmärkningar. Flera detaljanmärkningar kali göras. 
som t. ex. att Gestads kyrka säges ligga i Värmland — den ligger i Dalsland — 
och att Asby kyrka i Östergötland kallas Åsby. S. k. talande vapen, dvs. vapen 
som illustrerar, mer eller mindre i rebusform, en familjs eller en persons namn. 
förekommer som Bruzelii framhåller icke bara bland tenngjutare utan också hos 
adeln. De av honom nämnda exemplen på adliga familjer med »talande-» vapen. 
Gyllenstierna och Leijonhufvud, är dock olyckligt valda, eftersom båda dessa fa
miljer har tagit sina namn efter vapenbilderna, icke konstruerat vapnen efter 
sina namn. Korrektare exempel hade varit t. ex. Gyllensvärd och Sillverskiöld. 
Att sammanställa den av tenngjutarna ofta använda Fortuna-bildc-n med Boiti-
cellis målning Venus lödelse och av likheterna mellan denna målnings Venus och 
tenngjutarnas Fortuna draga den slutsatsen att den sistnämnda symboliserat icke 
bara Lyckan utan ocksä den jordiska kärleken är knappast motiverat. 

Frågetecken gör man ocksä vid en del mästarbiografier. 1 några fall, bl. a. 
Bengt Andersson Guldberg i Falkenberg och Andreas Sauer i Linköping, dvs. 
mästare verksamma under kontrolltiden, beskrives vederbörandes stämplar men 
avbildas ej. Likartade stämpelbeskrivningar utan åtföljande avbildningar före
kommer i flera biografier behandlande mästare före 1754, t. ex. Nils Pettersson 
Hult i Norrköping och Jöns Nilsson (Hammarskog) i Nyköping. I andra fall 
förtecknas i mästarbiografierna bevarade arbeten men några stämplar återgives 
ieke. Betyder detta att de upptagna arbetena är endast arkivaliskt belagda och 
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icke identifierats medelst stämplar? Den straffavgift som utdebitcrades är 1791 
av Gudmund Östling i Vimmerby och avsåg år 1790 gällde icke den kände 
Vimmerby-mästaren med detta namn utan hans son med samma namn, vilken 
1790 vann burskap i staden som tenngjutare och en mycket kort tid samma år an
vände sin faders verkstad. Varför mästaren nr 2505 i Västervik medtagits utan 
en antydan om verksamhetstid iir svårförståeligt: »Tenngjutare. En för närva
rande okänd tenngjutare kan eventuellt ha funnits i staden.» Finder Peter Höijer 
i Nyköping, som stämplade där 1774-1779, borde i klartext ha angivits att han 
år 1790 flyttade till Örebro diir han blev sin egen mästare 1796. 

Vad gäller stämplarna mäste man beklaga att endast de rena miistarstämplaina 
— jämte stadsstämplarna — ätergivits, medan alla s. k. ros- och ängelstämplar 
liksom alla signeringar och andra märkningar i formarna uteslutits eller endast 
beskrivits i ord. De av kontrollmyndigheterna direkt påbjudna stämplarna, mästar-
stämpel och stadsstämpel jämte kontrollstämpel och ärsbokstav, är givetvis de 
väsentligaste, men även de andra, av tenngjutarna frivilligt använda stämplarna 
är av stor vikt vid identifieringen av ett föremal. 

Höggradigt tveksam blir man inför uppställningen av mästarbiografierna. Den 
klassiska och överskådliga metoden att placera städerna — fränsett Stockholm — 
i bokstavsordning har frångåtts, och i stället har städerna placerats i rangordning 
efter den totala mängden av under kontrollperioden stämplat tenn. Stockholm, 
som leder detta stadsmästerskap i tcnnstiimpling, placeras således som etta, jumbo 
— nummer 63 — blir Mariefred. Givetvis lär man sig snart att hitta också i denna 
uppställning, men man frågar sig varför icke en uppställning i bokstavsordning 
tillämpats. 1 varje stad har dessutom mästarna placerats i bakvind kronologisk 
ordning, dvs. de senast verksamma behandlas lörst, vilket i mänga fall innebär att 
sonen kommer före fadern, lärlingen före mästaren. Ocksä i detta fall frågar man 
sig vari vinsten av det nya systemet ligger. 

Inget arbete av denna omfattning och art kan bli fullständigt och korrekt i 
alla detaljer. Mycket kan rättas till i den nya upplaga som väl en gäng kommer. 
Jämte Birger Bruzellis arbete bildar det rikhaltiga material som sammanställts av 
Nordiska museet liir en planerad tennstämpelbok den självklara utgångspunkten 
för en dylik nyutgåva. Under en lång tid framåt kommer dock säkerligen Bruzellis 
arbete att fylla sin viktiga uppgift som landets enda utförliga matrikel över 
Sveriges äldre tenngjutare. 

Ake Nisbeth 

Maja Lundqvist, Svensk konsthistorisk bibliografi. Sammanställd ur 
den tryckta litteraturen till och med år 19^0. Acta Universitatis Stock-
holmiensis, Stockholm Studies in History of Art 12, Lund 1967. 

Att åstadkomma en bibliografi under den rubrik, som titeln anger, kan synas 
vara en hart när omöjlig uppgift både med hänsyn till ämnets omfång och den 
tidsrymd, som skall täckas. Maja Lundqvist har emellertid lyckats att icke blott 
samla över 40000 titlar utan även gruppera dem pä ett sådant sätt, att det blir 
möjligt att finna det man söker, om man som introduktion och i enlighet med 
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hennes egen uppmaning fiirst studerar innehållsförteckningen, vilken också tjänst
gör som ett slags register. Begreppet konst är synnerligen vittomfattande och 
måste ofta brukas med ett bestämningsord. Den vida bemärkelsen har ocksä till-
lämpats i bibliografien i vilken skrifterna är grupperade efter en mångfald del
ämnen. Porträtt, stadsbyggnad, mälning, dräkt, glas, konst- och kulturminnesvård 
är endast ett fätal pä måfå valda kategorirubriker under vilka sedan skett en 
uppdelning med hänsyn till både art och tid. Genom den påtagliga bredden. 
som dock icke överskrider gränsen för en vedertagen definition av begreppet 
konst, är bibliografien användbar icke blott för den rena konsthistorikern utan 
även för andra sakämnesforskare, icke minst för de antikvariskt inriktade, vilket 
får ses som en frukt av Maja Lundeqvists mångåriga verksamhet som förste 
bibliotekarie vid Vitterhetsakademien. Ett innehållsförteckningen kompletterande 
sak-, person- (konstnärs-) och ortsregister kan ocksä hjälpa den letande. Ett för-
fattarregister saknas tyvärr. Det skulle bland annat ha kunnat ha ett person-
bibliografiskt värde. Bristen härvidlag förtar emellertid inte det stora värdet i 
denna omfångsrika bibliografi. 

Erik Cinthio 

Die Bauerngesellschaft im Ostseeraum und im Norden um 1600. Acta 
Visbyensia, 2, Visby 1966. 

Under senare är har vetenskapliga symposier fått allt större betydelse ocksä fiir 
den humanistiska forskningen. Vid dessa möts ofta forskare frän olika länder och 
ämnesområden till några dagars intensiv diskussion kring gemensamma och cen
trala frågor. Föredragen utkommer senare vanligen i bokform och de är, genom 
sitt sätt att belysa ett enda problemkomplex från skilda nationella och vetenskap 
liga utgångspunkter ovanligt viktiga i den vetenskapliga litteraturen. Fiir huma
nisten kan de vara en inkörsport i tvärvetenskapens av skilda skäl sä svårma-
növrerade apparat. 

Visbysymposierna för historiska vetenskaper hör till de företeelser av denna 
art som man har mest anledning att glädja sig över. Deras målsättning är att på 
olika sätt söka belysa historia och kulturutveckling i östersjöområdet. 

Det första symposiet, som hölls 1963, behandlade stadsgrundandets tid i östersjö
området De tryckta handlingarna ifrån denna sammankomst har tidigare anmälts 
i Fornvännen. 1965 följde ett symposium med bondesamhället i Norden omkring 
är 1600 som tema och 1967 samlades man, som bekant, till diskussion kring kyrka 
och samhälle i östersjöområdet före 1200-talets mitt. »Die Bauerngesellschaft im 
Ostseeraum und im Norden um 1600», det andra symposiets handlingar, utgavs 
1966. Det är en pä mänga sätt angelägen och nyttig bok. 

Handlingarna inleds med en analys av Sigfrid Svensson av bakgrunden till 
Antikvitetsmemorialet 1630. Han påpekar att instruktionen, som vid hittills mest 
uppmärksammats frän antikvarisk utgångspunkt, även är en viktig källa liir tolk
minnes- och folkkulturforskningen. 

Svensson avvisar helt tanken pä att memorialet kommit till främst av storsvenska 
propagandaskäl. Bakom den ligger flera samverkande faktorer, bl. a. impulser 
frän Christian IV:s anbefallning till det danska prästerskapet 1622 och kanske-
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oeksa Iran Philipp ll:s av Spanien frågelistor frän 1572, som skulle bli grundvalen 
tör cn teckning av landets kultur, historia och geografi. Viktigare iir Gustav 11 
Adolfs eget personliga intresse för landets historia och iildre kultur, väckt av 
memorialets författare och kungens lärare, Johannes Bureus. 

Pä ett klart och åskådligt sätt visar Sigfrid Svensson, att det svenska samhället 
under denna tid befann sig i en nästan total kulturell och social omvandling. 
Under nägra decennier lämnade det svenska bondesamhället de rent medeltida 
förhållanden som det var präglat av. En ny tid kom, där gamla värderingar och 
traditioner snabbt och spårlöst försvann. 

Det gällde därför, att sä snabbt som möjligt försöka spåra och registrera de 
minnen i form av sagor och sägner, folktro och visor, äldre skick och bruk, som 
fortfarande levde kvar, liksom de synliga minnesmärken bl. a. i form av run-
Stenar, gravhögar, ruiner och dylikt, som ocksä medverkade till att förbättra 
kännedomen 0111 landets äldsta kulturella förhållanden och dess historia. Detta 
historiska medvetande är, menar Svensson, nägot som alltid väcks hos staten, när 
ett rike fått en stark och självständig position. I vara dagar upplever vi samma 
fenomen i bl. a. de mänga nya statsbildningarna i Afrika. 

Staffan Helmfrid uppehåller sig, i sitt bidrag till symposiehandlingarna, vid 
uppkomsten av de svenska godsbildningarna, som ju aldrig fick samma starka 
karaktär, som i sydligare grannländer samt framlägger vissa hypoteser som för
klaring härtill. 

fvå av uppsatserna tar direkt fasta pä gotländska förhållanden! John Granlund 
med en artikel om sten- och träarkitekturen pä Gotland under 1600-talet samt 
Bengt Ci. Söderberg med ett bidrag om glasmäleri inom bonde- och borgarmiljö i 
Östersjöns norra delar. 

Granlund pekar pä den dominans som träbcbyggelsen hade pä Gotland på 1600 
talet (med kvarvarande medeltida stenbyggnader). Fiirst vid början av 1800-talet 
började stenen pä nytt bli bondens viktigaste byggnadsmaterial, vilket väl delvis 
sammanhänger med skogsbristen. I Söderbergs uppsats fär man cn bild av det 
rika profana glasmåleriet på Gotlands landsbygd under denna tid. Märkligt är 
ocksä hur tidiga exempel, det äldsta frän I5g3, som har bevarats. Han pekar på 
de förbindelser som finns mellan det rika glasmåleriet i Hamburgtrakten och den 
gotländska konsten samt hur denna i någon mån också spritt sig till det svenska 
fastlandet. 

Det skulle tyvärr föra för långt att ta upp flera av handlingarnas uppsatser. De 
är skrivna av forskare frän skilda länder (till symposiet inbjuds varje gäng tre 
forskare frän vardera Danmark, Norge, Finland, Sovjet, Polen, DDR och Väst 
tyskland) och de behandlar ur olika aspekter agrar struktur, bonde-bebyggelse, 
hantverk, fiske osv. i östersjöområdet under 1600-talet. 

Olov Isaksson 
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Kurt Schietzel, Miiddersheim. Eine Ansiedlung der jungeren Band
keramik im Rheinland. Mit einem Beitrag von H. R. Stampfli. Funda-
menta. Monographien zur Urgeschichte, Reihe A, Band i. Böhlau 
Verlag. Köln 1965. 

Med »Miiddersheim. Eine Ansiedlung der jiingeren Bandkeramik im Rhein
land» av Kun Schietzel inleddes är 1965 Köln-institutets och rhenländska lands
museets serie »Fundamenta. Monographien zur Urgeschichte». Serien är redigerad 
av Herman Schwabedissen, som i en inledning förklarar bl. a. att Fundamenta skall 
publicera material frän framför allt äldre förhistoriska perioder samt också prob
lem kring övergångstider t. ex. inesolitikum/neolitikum eller neolitikum/brons
ålder. En A-serie skall behandla dessa problem frän arkeologisk synpunkt och en 
B-scrie frän naturvetenskaplig. 

Med Schietzels bok har A-serien fatt en högst intressant början. Boken publice
rar en utgrävning av en boplats av yngre bandkeramisk karaktär (C14 4190 + 90 
f. Kr.) vid Miiddersheim inte långt frän det bekanta Köln-Lindenthal. Redogörel
sen över utgrävningsresultaten är synnerligen genomarbetad. Författaren påvisar 
att boplatsen märkvärdigt nog ligger bortom alla vattendrag och ute pä en 
Ilat löss-slätt, att platsen visar spär efter en flera gänger upprepad bosättning 
och att inga tecken till grophus kunde spåras, även 0111 husmaterialet i övrigt var 
rikligt. 

Flintartefakterna hade likheter med de i belgisk-holländsk bandkeramik, medan 
stickprov visade att råmaterialet till stenyxorna (t. ex. Schuhleistenkeile) kom frän 
Zobten i Schlesien vilket ligger 700 km öster om Miiddersheim! Tillsammans med 
en bearbetning av tamdjurs- och viltben samt sädeskornsavtryck ger alla dessa 
uppgifter oss en god bild av en rlienländsk jorclbrukarby frän omkring 4000 f. Kr. 
med vidsträckta centraleuropeiska förbindelser. Det som frapperar vid en över
blick är det stora antalet infallsvinklar till materialet som författaren funnit med 
kontakter mot en rad sidovetenskaper. 

Ovanstående skulle göra »Muddersheim» till en av mänga i serien av gedigna 
tyska och centraleuropeiska publikationer av utgrävningar av förhistoriska bo
platser om det inte vore för att Schietzel har fört in ett nytt element i beskriv
ningen. 

Vid systematiseringen av det ena fyndmaterialct efter det andra — t. ex. sten
redskap, flintredskap och keramik — inför han nämligen uppslagsrika och skick
ligt genomförda kvantitativa beräkningar. Dessa leder för keramikens del bl. a. 
fram till en insikt om hur omöjligt det är att angripa klassificeringsproblemet 
med endast enstaka utvalda »typiska» element. I stället bör samtliga möjliga 
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element dras in i diskussionen. Försök till dylika systematiseringar göres sedan 
pä ornerad keramik. 

»Muddersheim» är Schietzels dissertation för Schwabedissen och det är troligt 
att det är under påverkan frän franska paleolitiker, tyska mesolitikumforskare och 
kanske Souclsk^'s bearbetning av sitt bandkeramiska Bylanymaterial som dessa nya 
signaler inom tysk »Vorgeschichte» har hissats. I varje fall ger det boken ett 
intresse långt utanför det arkeologiska belägget för ännu en bandkeramisk by i 
Rhendalen. 

Carl Cullberg 

Ernst Sprockhoff, Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil I I : 
Mecklenburg-Brandenburg-Pommern. Text- und Atlasband. Rudolf 
Habelt Verlag, Bonn 1967. 

Genom Ernst Sproekhoffs bortgång hösten 1967, kort efter utgivandet av första 
delen av Deutschlands Megalithgräber, sattes punkt för ett livsverk i vilket det 
väldiga arbetet att beskriva de mer än 1 000 tyska megalitgravarna endast ut
gjorde en ringa del. Den nu snabba utgivningstakten är glädjande och man 
vägar kanske tro att den tredje katalogclelen är sä förberedd att även den skall 
kunna utges. Det är beklagligt att Sproekhoffs oerhörda kunskaper i ämnet inte 
skulle komma oss till godo i en sammanfattande syntes; det väsentliga är dock 
att materialpublikationen fullbordas. 

Den föreliggande delen av verket har exakt samma uppläggning som den före
gående (anmälan Fornvännen 1967:2). Materialet omfattar över 300 megalit-
monument i provinserna Mecklenburg, Pommern och Brandenburg; endast ett 
15-tal är emellertid frän det sist nämnda området. Aven om kompletterande 
uppgifter tillfogats efter hand, utfördes de grundläggande fältstudierna redan 
under mitten av 1930-talet. Mest märks kanske detta i fräga om fotografierna, 
som inte alltid fyller högt ställda krav. 

I Mecklenburg har under senare år Ewald Schulclt och andra utfört sädana 
systematiska utgrävningar som Sprockhoff hade planerat som komplement till 
sitt arbete. Till en del har resultaten frän dessa kunnat utnyttjas i det här 
anmälda verket; de har emellertid presenterats i utförligare form i de sista 
årgångarna av Jahrbiicher fiir Bodendenkmalpflege in Mecklenburg. Dessa un
dersökningar, som har ett stort allmänt intresse, har bland annat visat att »äkta» 
gånggrifter av nordisk typ mot tidigare förmodan är väl företrädda i området, 
liksom att de stundom ganska rika fynden i intet fall, oavsett monumenttypen, 
visat sig vara äldre än sen mellanneolitisk tid. 

Undersökningarna har även givit bekräftelse pä den gamla iakttagelsen att 
skeletten ej brukar ligga orörda utan hoprafsade i något hörn av graven. Detta 
har ofta uppfattats som en egendomlig brist på pietet och vördnad inför döden, 
som kontrasterar mot den omsorg från de efterlevandes sida som megalitgrav-
byggandet i sig själv antyder. Enligt min mening hiir man också söka en för
klaring frän den kulturhistoriskt naturligare utgångspunkten att respekten och 
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vördnaden i detta avseende var stor. Den nonchalanta behandlingen av tidigare 
begravda pekar i så fall snarast pä att man inte i nägon egentlig utsträckning 
identifierade de döda med deras rena skelett; med andra ord, »själen» eller 
personligheten frigjordes genom förruttnelsen och antogs kanske därefter uppe
hålla sig någon annanstans. Dylika föreställningar skulle ju på intet vis behöva 
strida mot de gjorda iakttagelserna om kulthandliiigar vid gravarna t. o. m. om 
dessa inte skulle ha utförts i samband med begravningarna. Samma frågeställning 
gäller givetvis även senneolitiska hällkistor i vilka skelettrester efter 50 eller 100 
individer kan ligga travade pä varandra pä en yta som kanske rymmer ett eller 
två lik i utsträckt läge. En konkret illustration utgör hällkistan vid Dragby 
i Skuttunge i Uppland i vilken, innan graven slutgiltigt slöts, tvä personer be
gravts i utsträckt läge bredvid varandra allt medan de undanskuffade skelett
resterna efter ett tjugotal individer hopades i kistans bortre del (Tor 1961, fig. 
s. 189). 

Bo Gräslund 

Björn Hougen, The migration style of ornament in Norway. Uni
versitetets Oldsaksamling. Oslo 1967. 

När professor Björn Haugen på hösten 1967 avgick med pension frän sin tjänst 
hyllades han av sina kolleger vid Oldsaksamlingen på ett sätt, som måste ha glatt 
honom mycket. Och utan tvekan gläder det inte bara hans vänner i in- och ut
landet utan alla dem inom nordeuropeisk järnåldersforskning, som med be
gärlighet störtat sig över avskedsgåvan. Man utgav nämligen den andra upplagan 
av hans lilla bok The Migration Style in Norway, som först publicerades 1936 
men som länge varit utsåld frän förlaget och svär att uppbringa. 

Den nya upplagan är nästan helt oförändrad, dock med den skillnaden att 
Wencke Slomann har kompletterat katalogen med nägra nya betydande objekt 
samt att guldsmeden Oskar Sorensen lämnat en kort notis rörande guldfiligran. 

Den nya boken innehåller 77 utmärkta bilder, huvudsakligen reliefspännen 
frän 400- och 500-talen, vilka tillsammans bildar en bländande presentation av 
folkvandringstidens konst i Norge. Inget annat av de skandinaviska länderna kan 
uppvisa en liknande rikedom och variation av den germanska djurornamentiken 
när den befann sig i sitt första frigjorda skede. Den är i själva verket sä rik och 
fascinerande att det knappast stär i mänsklig makt att någonsin lära sig alla 
dess raffinemang och finesser. Därför har Hougens bok även varit och är fort
farande så oumbärlig fiir alla dem, som vill stifta bekantskap med nordisk konst 
ifrän dess första gyllene tidsålder. 

Björn Hougens text är lätt och elegant, och den innehåller mänga fina och 
värdefulla iakttagelser. Jag tror även det var en klok åtgärd att behälla den 
i dess ursprungliga skick. Skulle man ha försökt att omarbeta den efter moderna 
synpunkter och med hänsyn tagen till de senare årtiondenas forskningar och 
upptäckter, skulle man genast ha stått inför en ganska omöjlig uppgift. 

Det måste nämligen konstateras att mycket har sett dagen efter är 1936. Många 
nya upptäckter som berör epoken har gjorts inte blott i de skandinaviska län-
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derna utan även på brittiskt och kontinentalt häll, och framför allt har det 
utkommit en lång rad av vetenskapliga utredningar, vilka avser konst och kultur
utvecklingen i Nordvästeuropa under folkvandringstid och som pä avgörande 
punkter har förändrat vår grundiippfattning. Utan tvekan är tiden numera inne 
att samla de skilda bitarna i det folkvandringstida pusslet till en förnyad över
syn. Aven om vi ännu inte kan foga samman alla bitarna, svenska och danska, 
norska och engelska, finska och kontinentala till ett enhetligt mönster, ett är 
säkert, bilden kommer att bli en annan än den vi tänkte oss för 30 är sedan. 

Vad den äldsta nordiska djurstilen och den därtill anknutna ornamentiken 
beträffar tror jag vi mäste börja nästan helt frän grunden igen för att kunna 
lösa de invecklade ekvationer som hänger samman med tradition och förnyelse, 
med län och omskapande, med stil och symbol m. m. 

Inte minst de pågående undersökningarna på Helgi), som bringat i dagen en 
överväldigande mängd av gjutformar till folkvandringstida reliefspäniien, dräkt-
nålar, agraffknappar m. m. har kommit mig att totalt förändra min grunclaspekt 
på hithörande fenomen, och jag stär frågande som aldrig förr inför de dunkla 
forntida sammanhangen. 

— En blomma och ett tack till Björn Hougen och alla de andra frägarna på 
västra sidan gränsen mot Norge. 

Wilhelm Holmqvist 

Dimier, R. P. Anselme, Receuil de plans d'églises cisterdennes. Supp

lement. Paris 1967. 

Med Pére Dimiers arbete av 1949 över cistercienserkyrkornas plan bildades den 
forsla förutsättningen för ett mera ingående studium av cisterciensernas arki
tektur. Haus arbete hälsades ocksä med glädje och tacksamhet av cistercienser 
forskare runtom i Europa och det gav upphov till en följd av mer eller mindre 
teoretiserande uppsatser och avhandlingar vilka hade varit helt otänkbara man 
detta arbete som grund. 

Det höjdes ocksä kritiska röster. Ett så gigantiskt arbete, om än i stor 111-
sträckning ett kompilat, omfattande alla hinder i vilka cistercienserna hade 
eller hade haft kloster, kan inte utföras av en enda person utan att vidlådas 
av brister. Inte nog med att litteraturen stundom bör ha varit svåråtkomlig, 
i mänga fall måste det ha varit direkt omöjligt att bevaka nyutkommen litteratur, 
främst med avseende på länderna bakom järnridån med deras smä upplagor som 
snabbt såldes ut. Flera kloster saknades ocksä i detta första arbete och flera 
förekom under till oigenkännlighet förvanskade namn. 

Efter arton ärs möda föreligger nu ovan rubricerade arbete, av författaren 
blygsamt kallat supplement. Detta supplement är emellertid till omfånget större 
än det första arbetet; mot dess 336 planer svarar här 360. Uppläggning liksom 
titel, är densamma. En del, den till omfånget största, innehåller planerna, alla 
i enhetlig skala (1:800) pä lösa blad, vilket i hög grad ökar användbarheten, 
siirskilt vid jämförelser emellan de olika klostren. Den andra delen har förutom 
en kort introduktion, dels litteratur för varje enskilt kloster, dels också allmänna 
arbeten. Förutom nyare litteratur, dvs. efter 1949, har även äldre arbeten tagits 



218 Recensioner 

upp i den män de icke nämnts i det tidigare arbetet. Såvitt anmälaren kan 
bedöma är förteckningen fullständig och det bottnar inte i småaktig kritiklusta 
att notera att Hoffmaiins arbete över de nordiska cistercienserklostren placerats 
under Norge. Hoffmann behandlar inte något norskt kloster men väl de flesta 
svenska, där man dock saknar Roma, samt ett fätal danska. Vidare innehåller 
denna del ett flertal tabeller där de enskilda klostren lörtecknats ur olika as
pekter, såsom geografiskt, kronologiskt och, inte minst väsentligt, filiationsvis, 
dvs. dotterklostrens förhållande till de fem stamklostren. 

Även nunneklostren har medtagits. Rent arkitekturhistoriskt sett är givetvis 
nunnornas anläggningar av intresse men nägot bidrag till kännedomen om or-
detisarkitekturen lämnar de inte dä nunnorna ofta fick sig anvisade redan före
fintliga byggnader. 

Med Pcre Dimiers arbete där mycket nytt material dragits fram, framförallt 
beträffande Mellaneuropas kloster, har vår kunskap om ordensarkitekltiren vä
sentligt vidgats. Säkert kommer ocksä detta arbete i likhet med det tidigare ge 
upphov till nya teorier om de äldsta klosterkyrkornas plantyper om vilka dis
kussionen pägär sedan nägon tid och i vilken Pére Dimier själv livligt deltagit. 

Ingrid Swar t Ung 

Oscar Reutersvärd, Paradisets källa och de gotländska »paradisfun-
tarna» / The Fountain of Paradise and the »Paradise Fonts» of Got
land. N. M. Mandelgrcn, Atlas till Sveriges odlingshistoria, tilläggs
häfte VI, Lund 1967. 

Bokens första del är en fängslande skildring av sambandet mellan fonikristen 
vattensymbolik och kristen dopmystik, säclan den nådde sin kulmen under 1100-
talet. Författaren finner paralleller till motivet med »de gurklika utsirningarna» 
på Kopparhavet framför Salomos tempel (1 Kon. 7:24) hos säväl de kransvis 
ordnade, uppåtriktade konvexa fälten på cantharus paradisus som liknade motiv 
pä vigvattenskärlen utanför de fornkristna kyrkorna och ett stort antal dop
funtar av i övrigt varierande utformning. I vårt land igenkänner han paradis-
motivet på sins emellan så olika dopfuntar som dem i Bläntarp- och Mag-
lehem-Vitabygrupperna, för att endast nämna nägra exempel, och de gotländska 
som i värt land brukar gä under (ohnny Roosvals beteckning »musseleuppor». 

Men sambandet har enligt Reutersvärd ej endast med den yttre formen att 
göra. Hans ingående analys av utsiriiingen resulterar i övertygelsen att utbnkt-
ningarna på ett åskådligt sätt skulle framhäva tyngden hos det heliga fluidnm 
som fyllde dessa kärl, behållarna fick alltså »en form som beskriver sig själv». 
Han gär ännu ett steg längre: dopfuntarnas skålar skulle i denna utformning 
symbolisera själva paradisets källa. Dopakten blev under 11 oo-talet »det första 
sakramentet» och funten blev i sig själv ett heligt föremål som ställdes på ett 
podium fiir formlig tillbedjan. 

Såvitt mig är bekant är väl Roosval ensam om att före Reutersvärd ha uttryckt 
uppskattning och förståelse för musselcupporna, sett skönheten och harmonin 
i deras uppbyggnad och tillräckligt uppskattat den förnämliga materialbehand-
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lingen. Tidigare forskare, med Pudelko i spetsen, har betraktat dem som torftiga 
efterträdare till noo-talets rikt skulpterade dopfuntskonst. Reutersvärds bok har 
pä ett tillfredsställande sätt visat, hur nödvändig en omvärdering är. 

Han har även vidgat begreppet »musselcuppor» och givit oss en användbar 
metod att klassificera den mycket stora grupp av sins emellan olika dopfuntar, 
inom vilken begreppet »musselcuppor» endast utgör en liten del. Hädanefter 
blir »gotländska paradisfuntar» en mer adekvat beteckning, med dess sex huvud
avdelningar och underavdelningar, för att närmare bestämma åtminstone en tion
del, kanske mer, av våra 1 300 medeltida dopfuntar. 

Det är omöjligt att med det knappa utrymme som stär en recensent till buds, 
göra Reutersvärds bok full rättvisa. Trots dess ringa yttre omfång är den utom
ordentligt innehållsrik och bör bli till stor glädje ej blott för dem som sysslar 
med medeltida dopfuntar, utan för alla dem som intresserar sig för medeltida 
ikonografi över huvud taget. 

Ragnhild Boström 

Bengt Thordeman, San Giovenale, Vol. VI, Fasc. 4, The medieval 
Castle of San Giovenale och Bertil Hallert, Terreslrial Photogram-
metric Survey of the San Giovenale Castle Vol VI, Fasc. 5, Skrifter ut
givna av svenska institutet i Rom, Lund 1967. 

Är 1920 framlade Bengt Thordeman i sin doktorsavhandling resultatet av sina 
betydelsefulla undersökningar av ruinerna efter Alsnöhus på Adelsö i Mälaren, 
ett kungligt residens frän 1260- eller 1270-talet. Fyrtio är senare har Thordeman 
återigen fått tillfälle att undersöka en medeltida borganläggning, denna gäng 
på främmande ort. I Svenska rominstitutets regi och under författarens ledning 
utfördes nämligen 1961 en byggnadshistorisk undersökning av de kvarstående 
resterna efter en borg, belägen pä en etruskisk akropol utanför Viterbo i Italien. 
Undersökningen har nyligen publicerats i en vacker och välillustrerad volym 
i rominstitutets skriftserie och det är med största intresse som man tager del av 
dess innehåll. 

Borgens namn är San Giovenale, ett namn som den fatt efter ett litet kapell 
som dedicerats ät San Giovenale (Sanctus Juvenalis) och som ligger i ruiner 
invid borgen, yngre än kapellet. Borgen har ett ur försvarssynpunkt utomordent
ligt läge pä en platå, avgränsad av raviner. Väster om borgen ligger huvuddelen 
av den etruskiska bosättningen frän förhistorisk tiel. Borgen har blockerat upp
gången till platån. Planformen är triangulär med rak sida åt väster, vilken 
i norr övergår i en böjd vall, som följer kanten av ravinen i norr och öster. 
Södra sidan är rak och här ligger stora porten, som leder in i en yttre borggård. 
I sydöstra hörnet har stått ett porttorn varav nu endast obetydliga rester finns 
kvar. Västmuren flankeras av tvä hörntorn. Längs södra delen av västmurens 
insida läg eller avsägs att ligga en tväväningsbyggnad, en hall eller palatium, 
som icke blivit helt färdigställd. Ett annat hus synes ha planerats vid norra 
delen av samma mur. Slutligen läg i sydöstra hörnet, innanför porttornet och 
med förbindelse med detta, ett tvåväningshus med ingängar ät inre borggården. 
Borgen har flera rektangulära fönstergluggar, som troligen haft träluckor, och 
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mänga skottgluggar, särskilt ät väster. Den är byggd av kvaderblock av tuff. 
Murarna är ovanligt tunna för att tillhöra en befästning. Kan ej ha motstått 
eldvapen. I murarna finns häl etter byggnadsställningar. 1 ett av dem fanns 
rester av trä, som C 14—daterats. Beträffande byggnaderna innanför ringmuren 
anser författaren att det mindre huset vid porttornet varit avsett som residens 
för borgherren och den ofullbordade hallen innanför västmuren borgens fest-
och representationslokal. 

När byggdes borgen och vem har den tillhört? 
Enligt författaren, som därvid stöder sig på dokumentariska uppgifter, radie) 

aktiv dateringsmetod samt ett fragment av en vapentavla, hittat i ruinen, skulle 
borgen ha anlagts omkr. 1260 av en medlem av familjen di Vinco. 

Enligt dokumenten uppstod 1262 en tvist mellan staden Viterbo och prefekten 
Pietro di Vinco om äganderätten till borgen. Den överlämnades till staden. Att 
borgen ej blivit färdigbyggd kan hänga samman med överlämnandet. 

Då borgen i motsats till medeltidsborgarna i allmänhet undgått att förändras 
är den ett utmärkt studieobjekt — ett typiskt exempel pä hur en borg kunde 
se ut vid mitten av 1200-talet. 

I bokens slutkapitel behandlar författaren San Giovenales konsthistoriska ställ
ning. Borgen är byggd på resterna efter en äldre befästning, och grundplanen 
har delvis blivit beroende härav — omständigheter som är karakteristiska för 
de medeltida borgarna på den romerska Campagnan. Borgen har placerats så att 
de naturliga förutsättningarna för ett effektivt försvar till fullo utnyttjats. Väst
sidans strama uppsyn är ett karakteristiskt drag i anläggningens skapnad. 

San Giovenale har mänga drag gemensamma med iioo-talsfoorgarna pä Cam
pagnan. Ett bra exempel på en parallell till San Giovenale är Capo di Bove 
nära Rom, byggt på 1100-talet och iständsatt på 1290-talet. Borgen är samman
byggd med en rund byggnad (Cecilia Metellas grav) frän antiken. 

Förf. anser att S. Giovenales strama västfasad med dess flankerande torn hänger 
samman med den rektangulära italienska borgen och dess historiska bakgrund. 
Borgen bär spär av inflytelser frän Tyskland. Författaren frågar sig om den 
ofullbordade hallbyggnaden är att uppfatta som ett tyskt element, men kommer 
efter en intressant utredning fram till den slutsatsen att frågan är omöjlig att 
besvara. Den kontinentala hallbyggnaden som den uppfördes i olika former 
under medeltiden innehåller element frän mänga olika håll och tider. Den iir 
inte en produkt av ett bestämt utvecklingsförlopp. Det är behovet och livs
formerna som dikterat formskapandet. 

Med sin bok om San Giovenale har Bengt Thordeman återigen lämnat ett 
viktigt bidrag lill den arkitekturhistoriska forskningen. 

Borgruinen uppmättes och genomfotograferacles pä fotogrammetrisk väg av-
professor B. Hallert viel Tekniska högskolan i Stockholm. Hallen lämnar en kort 
redogörelse för sitt arbete. Ritningarna är av en enastående precision och visar 
att fotogrammeirin har den allra största betydelse när det gäller byggnadsupp
mätningar. Pä fotogrammetriska data har sedan kaptenen E. Tenhunen byggt en 
modell av ruinen i skala 1 :§o. De förstörda delarna av borgen har rekonstruerats 
av Thordeman. 

Erik B. Lundberg 
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Henrik Lilius, Der Pekkatori in Raahe. Studien iiber einen eckver-
schlossenen Platz und seine Gebäudelypen. Finska Fornminnesför
eningens Tidskrift 65. Helsingfors 1967. 

Henrik Lilius doktorsavhandling innebär att en serie betydelsefulla arbeten om 
den nordiska stadsbyggnaclskonstens historia har utökats med ännu ett. Mänga 
tidigare diskuterade problem tas i avhandlingen upp från nya utgångspunkter. 
Ett omfattande nytt material tillförs diskussionen. Detta har möjliggjorts framför 
allt genom Lilius beundransvärt omfattande arkivstudier. De har varit långt 
mera ingående än som är vanligt vid byggnadshistoriska forskningar. Dessutom 
har han utfört fältundersökningar i finska städer och har på platsen studerat 
de mänga städer runt om i Europa som han tar upp till behandling. 

Avhandlingen utgår frän det 1810 tillkomna torget i Brahestad och vidgas till 
ett försök till en historisk analys av »der eckverschlossene Platz». Med detta 
avses en platsbildning med slutna hörn. Svenska exempel pä den mest renodlade 
typen är torgen i Uppsala och Piteå. 

En värdefull insats iir förf:s försök att analysera byggnader och plattbildning 
som en enhet. Den tidigare forskningen har i stor utsträckning efter föredöme 
av Brinckmann och Lavedan gjort en rent »tvådimensionell» analys av stads
bilden, undersökningen har inskränkts till själva stadsplanen. Denna metod har 
stora praktiska fördelar, men den resulterar i en abstraktion som saknar mot
svarighet i verkligheten. Lilius är inte den förste forskare som har försökt bryta 
traditionen genom att även ta hänsyn till bebyggelsen vid sin analys av stads
planen, men han har drivit sitt lörsök längre än flertalet föregångare. 

Principiellt vänder sig Lilius också mot att forskningsobjekten väljes efter este
tiska principer, efter sitt konstnärliga värde. Han påpekar att detla i viss män 
kan vara berättigat när det gäller måleri eller skulptur, men fiir den stads-
byggnadshistoriska forskningen är principen missledande. Staden mäste studeras 
som en helhet. Studiet av stadens bebyggelse fär inte inskränkas till de offentliga 
byggnaderna och enstaka konstnärligt högtstående byggnader. 

Avhandlingen består av tvä huvuddelar. I den första beskrivs tillkomsten av 
Brahesiads nya stadsplan efter en brand 1810. Därefter skildras stadens åter
uppbyggnad och framväxandet av bebyggelsen runt torget i sin nuvarande form 
under åren 1811-1888. Resultatet av denna byggnadsverksamhet blev en helgjuten 
torgbild med en välproportionerat, samstämd bebyggelse, som genom att den 
ännu är så väl bevarad gör torget till ett unikt arkitektoniskt monument. 

I undersökningen av stadsplanens tillkomst och delvis i senare avsnitt om andra 
finska städer har Lilius i likhet med andra yngre forskare anlitat elt rikt skriftligt 
källmaterial soir» komplement till ritningar och byggnadshistoriska undersök
ningar, Siirskilt genom atl magistratsprotokollen alltmer börjar anlitas fär vi 
efterhand en ny bild av drivkrafterna bakom stadsplanernas tillkomst. Lilius 
resultat bekräftar på ett viktigt sätt den nya bild som börjar växa fram. Stads
planerna synes åtminstone vid 1800-lalets början inte i första hand vara resultatet 
av lantmätarnas uppfattning utan de har i långt högre grad än inan tidigare 
har trott fatt sin form genom diskussioner bland borgarna själva. 1 deras över
läggningar framförs mänga förslag som endast sporadiskt kom till utförande, 
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Genom fortsatta undersökningar av det skriftliga källmaterialet kommer man 

antagligen att kunna rekonstruera en fortlöpande diskussion som binder sam

man många uttryck för 1700-talets och 1800-talets stadsplanekonst som hittills 

har uppfattats som lösryckta episoder. Vid sidan av borgarna själva spelade 

landshövdingarna en stor roll som övervakare och rådgivare. Lilius visar hur 

landshövdingarna fortsatte denna verksamhet även efter den svenska tiden. 

Avhandlingens andra del är en översikt över själva platstypens historia. Meto
diken är här mera traditionell än i första delen, men trots detta framstår denna 
översikt som avhandlingens tyngdpunkt. Förf. granskar förekomsten av plats-
bildningar med slutna hörn i stadsbyggnaclsteori och i stadsplaneförslag samt 
i utförda stadsplaner, dels i Finland, dels i hela Europa. Han visar pä ett 
övertygande sätt hur platsformen hör samman med de nya ideal inom stads-
byggnadskonsten som framkom under renässansen. Den öppna platsen fick dä 
ökad betydelse som centralpunkt i stadsanläggningen och den fick en ökad 
representativ prägel. Platstypen med slutna hörn hade ur dessa synpunkter två 
fördelar: dels bildade den ett slutet rum som inbjöd till arkitektonisk gestaltning 
och dels bildade den en organisk enhet med gatunätet. Däremot har platstypen 
praktiska nackdelar genom att jämförelsevis små ytor lämnas orörda av trafiken 
mellan tillfartsgatorna. Platstypen växte fram i arkitekturteoretikernas arbeten 
under senare delen av 1400-talet och början av 1500-talet. Det finns inga säkra be
lägg på platsbildningar med slutna hörn frän antiken eller från medeltiden. De 
äldsta exemplen pä anläggningar som kom till utförande härrör frän 1500-talets 
mitt. I den fortsatta historiska översikten tar förf. upp alla kända platsbildningar 
med slutna hörn fram till mitten av 1800-talet. Hans exempel visar att plats
typen i stor utsträckning var ett sätt att variera stadsbilden genom att man 
kunde växla mellan olika torgtyper. Denna slutsats stöds av flera citat. Ur denna 
synpunkt ter sig utbrytningen av motivet till en separat studie föga fruktbar, 
men samtidigt uppnår förf. betydande positiva resultat. 

En av hans största insatser är nämligen att han behandlar de stadsplaner 
som faktiskt kom till utförande. Hittills har arkitekturteoretikernas mera lätt
åtkomliga verksamhet i den nordiska stadsbyggiiaclsforskningen helt fatt undan
skymma vad som faktiskt byggdes i andra länder. För infogandet av 1600-talets 
svenska stadsplanekonst i ett europeiskt sammanhang har detta varit i hög grad 
otillfredsställande. Lilius insatser kommer att kunna ge upphov till en mera 
nyanserad bild av förhållandet mellan svensk och europeisk stadsbyggnadskonst. 
Han har gått igenom ett ofantligt material och med flit och spårsinne lagt 
grunden till fortsatta insatser av väsentligt intresse. Helt säkert kommer han 
själv att vara en av de första som fortsätter på den inslagna vägen. Det är 
med stor spänning man ser fram emot att han får tillfälle att mera utförligt 
redovisa sina forskningar rörande 1500-, 1600- och 1700-talens europeiska stads-
byggnadskonst. 

Sten Rentzhog 
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Allan Ellenius, Karolinska bildidéer. Summary: Pictorial Ideas in 
Swedish Art of the Caroline Period. LJppsala: Konsthist. inst. vid 
Uppsala univ.; Almqvist ge Wiksell, Stockholm, i distr. 1966. (Ars 
Suetica. 1.) 

Kul tur och samhälle i stormaktstidens Sverige. Av Stellan Dahlgren, 
Allan Ellenius, Lars Gustafsson och Gunnar Larsson. Wahlström &: 
Widstrand, Stockholm 1967. 

I början av 1950-talet kom svensk konsthistoria att bli influerad av de ikonolo-
giska tankegångar, som här presenterades av Erna Mandowsky och Erwin Pa
nofsky. De konsthistoriker, som dä var sysselsatta med ämnen frän 1500- och 
1600-talen, kom au mer eller mindre taga intryck av det ikonologiska synsättet. 
Bland dessa befann sig Allan Ellenius, som på ett tidigt stadium av sina studier 
blev intresserad av konstproblem med idéhistorisk anknytning. Men han hade 
även gått i Gregor Paulssons skola och tagit del av dennes sociologiska tanke
sätt. Denna bakgrund anas i förordet till Karolinska bildidéer, dä Ellenius be
skriver boken som en »kryssning mellan ett Scylla i form av Dvofäks Geistes-
geschichte och ett Carybdis, representerat av ikonologiens litterära subtiliteter». 
Som ledstjärna har han haft den samhällshistoriska aspekten. 

Karolinska bildidéer är uppdelad i fem kapitel, varav fyra kretsar kring David 
Klöcker Ehrenstrahls verksamhet. Det femte kapitlet, som handlar om Karl XI 
och triumfmonumentet på Place des Victoires, faller nägot utanför samlings-
rubriken, men författaren har ända velat bifoga denna studie för au därigenom 
ge »ytterligare möjligheter att rekonstruera uppfattningar och värderingar, som 
förbands med den politiserande konsten, i Sverige såväl som utomlands». Huvud
parten av boken cirkulerar dock kring Ehrenstrahl och hans former för natio-
nalisering av tidens allegoriska uttrycksmedel. Allra först ger Ellenius en ingå
ende beskrivning av konstnärens självporträtt 1691 och förklarar, varför mål
ningen efter ett par decennier kom att tolkas som en presentation av Måleriet. 
Nästa kapitel handlar om ett projekt, som Ehrenstrahl i ord framlagt för Carl 
Gustaf Wrangel under 1660-talets förra hälft och som finns bevarat i en hand
skrift, som Ellenius nu dragit fram ur Rydboholmssamlingen i Riksarkivet. Pro
jektet, som var tänkt för Wrangelska palatset pä Rieldarholmen, kom sannolikt 
aldrig till utförande. Det skulle framställa Wrangel i triumf, i krig säväl som 
i fred, och Ehrenstrahl ville därigenom visa upp de kunskaper han nyligen 
förvärvat under sina utländska resor. Bokens längsta avsnitt behandlar parad-
sängkammaren i Drottningholm och dess målningar, Ehrenstrahls kungliga grupp
porträtt 1683 samt hans målning av de kungliga barnen 1685. Slutligen tager 
Ellenius upp frägan om »realismens gränser» med anledning av Ehrenstrahls 
porträtt av bondeståndets talman Per Olsson i Glaclhammar 1686. 

För den som tycker, att Ellenius' bok är en idérik, men också kunskapskrä-
vande, sammanställning av seminarieuppsatser, finns det en utmärkt möjlighet 
att lära sig nägot om den kulturella bakgrunden till Ehrenstrahls verksamhet 
genom pocketboken Kultur och samhälle i stormaktstidens Sverige. Ellenius' 
avsnitt om »konst och miljö» kompletteras här med motsvarande artiklar om 
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litteratur och musik av Lars Gustafsson respektive Gunnar Larsson. Med histo
rikern Stellan Dahlgrens uppsats om »1600-talets ståndssamhälle» lär man grun
den lagd till stormaktstidens föreställningsvärld. Boken har egentligen endast 
ett »fel»: man skulle vilja veta ännu mycket mera, och man hoppas, att redak
tören Ellenius läter ämuesramen vidgas till ännu en skildring från samma tid. 
(Ett litet fel finns dock i boken: synonymen för kartläggning heter inte karto-
grafering, utan kartering.) 

Om man i Ellenius' Karolinska bildidéer saknar hänvisningar till den svenska 
kulturella miljön, kan man ju hjälpligt ersätta dem med ovannämnda pocketbok, 
men bristen pä jämförelser med förhållandena i utlandet känns starkare. Man 
skulle gärna ha velat veta i vilken utsträckning det protestantiska klimatet i 
Sverige präglade Ehrenstrahls måleri. Nägra framställningar skulle ur katolsk 
synvinkel ha ansetts blasfemiska; Ehrenstrahl kunde t. ex. måla den kungliga 
familjen med stark association till den heliga familjen. Man skulle ocksä gärna 
vilja få reda pä, hur stort inflytande drottning Hedvig Eleonora hade pä sam
tidens konst. I Ellenius' bok fär man en känsla av att hon inte endast var 
uppdragsgivare utan ocksä synnerligen idérik. 

Nästan varje reproducerad bild har fatt en inträngande tolkning. Endast när 
det gäller porträttet av C. G. Wrangels hovnarr Hinric Hasenberger 1652, kunde 
Ellenius nog ha kommit längre i sin beskrivning. Då narrarna många gånger 
var dövstumma, var de hänvisade till att meddela sig genom fingerspräk, och 
1600-talets människor kände till de döv stummas gester i en utsträckning, som 
vi inte gör nu. Teckenspråken hade tidigt fält en internationell form inom 
klostren, men även för lekmännen fanns ett fingerspräk gemensamt åtminstone 
för européer, vilket framgår av portugisiska och tyska källor frän 1600- och 
1700-talen. 

Boken ingår i en ny serie, »Ars Suetica», som publiceras av konsthistoriska 
institutionen vid Uppsala universitet och som skall löpa vid sidan av den mer 
internationellt inriktade »Figura». Den har dock blivit distribuerad till utlandet, 
och genom den engelska resumén kan den nä en utländsk läsekrets. Därför skulle 
det ha varit önskvärt, att Ellenius' bok inte varit så präglad av svenskt tänkande, 
då de problem, som behandlas, i hög grad även intresserar forskare utomlands. 

I svensk 1600-talskonst har Ehrenstrahl alltid intagit en central ställning, men 
ojämnheten i hans produktion har gjort det svårt att behandla honom ur estetisk 
synpunkt. När nu Ellenius som den förste sätter in hans konst i dess kulturella 
och politiska idésammanhang, får man en utomordentlig inblick i hans domine
rande ställning. Man skulle önska, att Ellenius fortsatte sina djuplodande stu
dier av den svenska konsten vid 1600-talets slut, så att man kunde få en mot
svarighet till Stenebergs »Kristinaticlens måleri» även för det karolinska tide
varvet. 

Ulla Ehrensvärd 
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Sven-Olof Lindquist, Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Öster
götland. Hallebyundersökningen. I - I I . Acta Universitatis Stockholmi-
ensis, Studies in North-European Archaeology, 2. Almqvist & Wiksell, 
Stockholm 1968. 

Vid Stockholms universitets kulturgeografiska institution har under de senaste 
åren skapats en särskild grupp fiir bearbetningen av det äldre kulturlandskapet, 
ledare liir gruppen är professor David Hannerbcrg, som i första hand har bi
trätts av docent Staffan Helmfrid och fil. lic, numera docent Sven Olof Lindquist. 
De ekonomiska möjligheterna för en forskning av delta slag har kraftigt förstärkts 
genom ett stort anslag frän riksbanksfonden. Ur arkeologisk synpunkt iir det 
arbete, som pågår inom gruppen, av väsentlig betydelse. Man söker inom denna 
grupp studera det äldre kulturlandskapets olika former och i viss män dess mel-
rologiska innehåll och det administrativt rumsliga systemet — som det avspeglas 
i t. ex. medeltida solskiftesformer och det tidiga kartmaterialet. Gruppens fält
arbeten har i första hand varit förlagda till Västergötland, Östergötland och 
Närke. Att dessa landskap har utvalts har berott på rikedomen på fossila och 
relikta stensträngs- och äkersystem. Fältarbetena har i första hand omfattat karte
ringar, men även utgrävningar. De senare har skett i nära samarbete och under 
diskussion med riksantikvarieämbetet. Slutligen genomfördes med bidrag Iran de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningsråden och i samarbete- me-el In
stitutionen för nordisk fornkunskap i Stockholm åren 1964-65 en omfattande ut
grävning vid Halleby i Skärkind» sn, Östergötland. Ansvarig för utgrävningarna 
var Sven Olof Lindquist i samarbete med Evert Baudou. 

Vären 1968 har Lindquist som doktorsavhandling publicerat sin del av Halleby-
undersökningama samt som jämförelsematerial därtill en väsentlig del av sten-
slriingsbygdeii öster om Linköping. Dä grundmaterialet liir avhandlingen till 
stor del är av förhistorisk-arkeologisk art torde eu närmare granskning ha stort 
intresse fiir denna tidskrifts läsare. 

Lindquist har lyckats ge den märkliga stensträngsbygden en ny dimension, tolka 
de olika företeelserna och foga samman dem till en samlad bebyggelse-historisk 
analys. Stensträngssystemen har visserligen varit kända länge, och Östergötland 
iir det pä sådana former rikaste landskapet i Sverige. Man har ofta diskuterat de
ras forna funktion. Hiir har Lindquist sannolikt nätt fram till en slutgiltig tolk
ning. Han ser dem som sammansatta av två sorlers konstruktioner, liägnade-r och 
begränsningar, lliignaderna med sitt i regel mera jämnstora stenmaterial har i 
första hand inhägnat de åkergärden, som har hört till den förhistoriska bebyggel
sen, medan begränsningarna med sitt ojämnare stenmaterial i regel har utgjort 
en form av ocllingsrösen längs äkerytornas kanter inom gärdet. Han söker vidare 
påvisa att dessa äkerytor i gärdet har utlagts efter bestämda måttsystem. 
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Av väsentligt intresse för den arkeologiska tolkningen iir den yta, som påträf
fas mellan gärdena, alltså »urmarken» eller centralmarken eller tunet, begrepp 
som vid disputationen föreslogs ersätta termen inmark. Denna längs en morän-
rygg belägna yta, ofta orienterad i ö-V, omgiven av de inhägnade gärdena, 
hyser ofta spar av bebyggelsen i form av husterrasser samt i en del fall dessutom 
särskilda hägnader, »tomter», runt en grupp terrasser. Vidare finns ofta pfi in-
marken någon form av vattenhål samt små gravfält eller spridda gravar. De 
större gravfälten iir däremot i regel belägna pfi andra sidan åkergärdena, pfi ut
marken. Utmarken förbinds med inmarken genom fägator, de till några meters 
bredd uppgående smala områdena mellan hägnade] na omkring tvä olika gärden. 
Inmarken iir också i princip enbart cn del av utmarken och skall skiljas frän 
gärdet, inägan. 

En annan väsentlig insats gör Lindepjist när han söker använda moderna kul-
turgcografiska testmetoder pä det förhistoriska materialet. Detta är ett sätt att 
nalkas materialet, som torde ha framliden för sig. Tyvärr har väl Lindquist inte 
alltid drivit det empiriskt framkomna analysmaterialet sä långt, att testen verk
ligen ger adekvata resultat. Några exempel härpå skall redovisas i del följande. 

De gravfält, som uppträder i samband med stensträngssystem, består i regel en
dast av obetydligt överiorvatle stensättningar av blandat rund och kvadratisk form. 
De iir ofta ganska smä. Anmärkningsvärt iir att författaren inte vid studiet av 
det totala fornminnesbeständet i området har tagit hänsyn till de spridda forn-
lämningama, som i huvudsak är av samma slag. Han diskuterar bara gravfälten, 

1 kartdiagrammet pä s. 24 och i de olika diagrammen pä s. 15 har Lindquist 
sökt sammanfatta det inom området befintliga gravfältsbeståndet. Han har där
vid tagit in ett nägot större område iin det han senare i arbetet utnyttjar fiir 
.studiet av kulturlandskapets utveckling. Om man begränsar uppgifterna att gälla 
endast hans undersökningsområde visar det sig att närmare 20% av det totala 
fornminnesbeständet består av de enstaka, spridda fornlämningar, vilka inte 
har tagits upp till behandling. Antalet punkter, lokaler med fornlämningar av 
typen gravfält eller enstaka gravar blir därför egentligen dubbelt sä stort som de 
av författaren redovisade gravfälten. Vidare blir den frekvens, som författaren i 
kartdiagrammet på s. 24 redovisar för gravfältsgravarna, naturligtvis väsentligt 
annorlunda om han tar hänsyn till de utelämnade spridda fornlämningarna. Ge
nom att ta in elt något större område i gravliiltsuiidersökiiingen iin i (ivrigt 
hat diagrammens karaktär dessutom förskjutits. Randområdei svins närmast inne
hålla något större gravfält och ett mycket litet antal spridda fornlämningar. 

Men en konsekvens av uteslutandet av de spridda fornlämningarna och av 
den ändrade bilden av gravfältens fördelning blir, att diagrammen över avstån
det mellan byplats och närmaste fornlämning resp. förhållandena mellan grav
tält av olika typer och gravfälten inbördes blir missvisande. En annan sak iir hiir, 
au författaren i detta sammanhang icke har gjort något försök till äldersgrup-
pering av gravfälten, varigenom cn skiktning av fornlämniiigsbeständet och där
med ett säkrare underlag liir »närmsta granne»-testen hade erhållits. Denna und
vikande behandling av dateringsfrägorna medför oikså vid diskussionen om bygde 
Utvecklingen vissa konsekvenser. Men till detta skall jag senare återkomma, 

Ett intresseväckande avsnitt i avhandlingen behandlar den av Lindquist och 
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Baudou genomförda arkeologiska utgrävningen vid Halleby i Skärkinds sn, Öster
götland. Avsnittet omfattar visserligen endast de delar av undersökningen, som 
avser kulturlandskapets utveckling. De stratigrafiska förhållandena och byggnads-
konstruktionerna inom tomten faller på Baudous' del av publiceringen och väntas 
inte utkomma ännu pä ett är. Lindquist har koncentrerat sig på undersökningen 
och dateringen av hägnader, begränsningar, förändringar i bytomtens utformning 
och användning. De vid undersökningarna gjorda iakttagelserna redovisas pä ett 
detaljrikt och intressant sätt. Särskilt kan påpekas de s. k. projicerade profiler, som 
han använder för redovisningen av stensträngar och liknande. Tyvärr ger väl 
dessa inte full rättvisa ät sådant material, där stratigrafiska neelgrävningar genom 
humus etc bättre skall kunna visa förändringar än stenpaekningen. För redovis
ning av stenmängd i en stensträng är profiltypen emellertid synnerligen använd
bar. 

Hallebylokalen är etl karakteristiskt exempel just pä den form av stensträngs
lokaler, som Lindquist redovisar. Här finns inmarken, gärdena, gravfälten, be
gränsningarna av äkerytorna inom gärdena, husterrasserna och mycket annat. 
Särskilt intresseväckande är att på inmarken finns en grupp av fem smä särhiig-
nade ytor av vilka åtminstone tvä eller tre innehäller husgrunder. Det är en av 
dessa tomter, som i första hand har undersökts vid utgrävningen. 1 Hallebyom
rådet linns emellertid liera punkter diir man kan iakttaga höga fosfatvärden mot
svarande en intensiv bosättning. Lindquist söker foga samman dessa höga fos-
fatvärden och gravfälten till en kulturlandskapsmodell, där tomterna pä inmarken 
innebär en reglering och sammanflyttning av de äldre, samtidiga, spridda enhe
terna i anslutning till gravfälten. Lindquist har här byggt pä tvä förutsättningar: 
dels att bybildningen mäste ha skett enligt cn samnianllyttningsmodell, dels att 
de gravfält, som tillhör en och samma huvudperiod, i detta fall äldre järnälder 
(500 f-500 e. Kr. f.) nödvändigtvis måsle visa en samtidig bosättning. Det blir 
dä av intresse att nägot skiirskäda de kronologiska förhållandena viel Halleby. 

Niir det gäller de olika bebyggelse-platserna iir endast två närmare undersökta, 
A mii B. Dateringarna bygger i första hand på C14. Ett mycket stort antal sådana 
prover föreligger. Det är hiir glädjande att se, att Lindquist i första hand utnyttjar 
länga provserier. Dessa iir ocksä i hög grad användbara, niir ett stratigrafiskt skikt 
erhåller en grupp mycket närstående provresultat. Däremot kan man väl möj
ligen ställa sig mera tveksam till enstaka provers beviskraft, när det gäller att 
datera ändringar i odlingsformerna. Pä några punkter synes Lindquist vid djärv) 
utnyttja just sädana enstaka provresultat. I stort sett är emellertid dateringarna 
och uppfattningen av grävningsstratigraticn intresseväckande och skickligt redo
visade. Den bäst undersökta delen av bebyggelseplats A är tomt C. Här kan man 
konstatera — och detta torde bli ännu klarare markerat genom Baudous publice
ring av tomtens husgrunder — att en komplicerad stratigrafisk uppbyggnad före
ligger, De iildsta företeelserna när ned i tiden omkr. andra århundradet e. Kr. och 
de yngsta dateras till tiden omkr. är 600. 

Värdena pä tomt A inom samma bebyggelseomräde är mycket fåtaliga och un
dersökningarna omfattar i princip endast ett provschakt. C,4-elateringarna ligger 
både i början och i slutet av den period, som var giltig för tomt C. 

Niir det gäller bebyggelseomräde B menar Lindquist att man kan iakttaga 
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ungefär samma spännvidd i dateringarna. De stratigrafiska förhållandena är 
emellertid hiir relativt omrörda och stora delar av boplatsen uppodlad. Förvånans
värt iir att denna bosättning anknyts till det stora gravfältet vid Nysäterskogen, 
som ligger gott oeh väl 300 m Iran bosättningen i fråga. Fosfatkartoma visar en 
lika hög fosfatintensitet vid sydspetsen av gravlältet, men denna koncentration 
knyter Lindquist lill hemmanet Nysätter, som iir känt i kartmaterialet frän senare 
tid. Man frågar sig. varför författaren inte hiir drar samma slutsats som beträf
fande fosfatkoncentrationen vid bebyggelseomräde G elär man oekså känner 
sentida bebyggelse, och ifrågasätter en återkommande bebyggelse pä en tidigare 
använd och övergiven punkt. 

Över huvud taget iir diskussionen om gravfältens datering i förhållande till 
bebyggelsepiiiiklernas alltför hypotetisk och ensidig. Det stora gravlältet på Ny-
sätterskogen undersöktes till en betydande del i början av 1900-talet av Oscar 
Almgren. Det har senare också förekommit smärre undersökningar inom fältet. 
Fynden tillhör enbart århundradena omedelbart före och efter Kr. I. Även om 
endast en central del av fältet är undersökt, och även om antalet registrerade gra
var iir väsentligt fler än vad Lindquist redovisar är det enligt min uppfattning 
omöjligt att dra slutsatsen att gravfältet har använts inill en sen del av den äldre 
järnåldern. Härför erfordras på utgrävningar baserade positiva bevis. Samma 
sak gäller det gravfält, som ligger i direkt anslutning till bebyggelseområdet A. 
Det har en relativt begränsad omfattning, även om det iir större iin vad som har 
upptagits i fornminnesinventeringen. Det märkliga iir att tomt C, den undersökta 
alltså, har byggts ut över gravfältet, Flera gravar har därvid lörstörts och fynden 
i gravgömmorna påträffas delvis uppe pä resten av gravarna. Ett par gravgömmor 
är emellertid påträffade i ursprungligt läge. De dateringar man erhåller hiir, 
ligger i cn relativt sen del av den äldre järnåldern, tiden omkr. är 400, med undan
tag fiir en grav med cn krumkniv, en sölja och en vanlig kniv. Denna grav, nr 2, 
kan möjligen vara tillkommen sä tidigt som första århundradet e. Kr. Lindquist 
menar, att detta gravfält, vars perifera del har undersökts, även 0111 det inte är 
sä stort som gravlältet pä Nysätterskogen, när tillbaka till den tidpunkt då hu
vuddelen av dateringarna pä Nysättergravfältet föreligger. Det mäste framhållas, 
att en samtidighet i ett utgrävt material icke kan etableras pä sä lösa grunder. 
Endast när det rör sig om ett inventerat, registrerat material, som ej iir utgrävt, 
kan man tala 0111 »samtidighet» av ett enkelt slag, nämligen inom ramen av en 
tusenårig period, iildre järnålder. En sådan samtidighet behöver emellertid icke 
vara cn exakt samtidighet inom ramen av ett århundrade, vilket endast kan fast
läggas genom fynd vid en utgrävning. 

Eu annat avsnitt av stort intresse berör just sammansättningen av hela den 
bygd, som Lindquist tar upp till diskussion. Östergötland iir sedan gammalt känt 
lör sina fina Stensträngsområden. Genom Lindquists andrasökningar har man 
alltså nätt fram till cn mera .sammanhängande uppfattning om stensträngssyste-
mens tolkning. Men när Lindquist på grundval av Halleby och etl par andra 
karterade lokaler söker visa, att alla de kända stciisträngssystcmen utgör likstora 
enheter med en ungefär likartad tielsställniiig samt att dessa enheter skulle ha 
upphört ungefär samtidigt och ersatts av odlingssystem av en annan art, di iii 
det frägan om inte modelltänkandet har lett författaren på villospår. Vid flera 
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tillfällen, närmare bestämt sex, har han tagit upp lokaler som helt saknar sten-
Strängssystem och ofta även fornlämningar av äldre jämfilderstyp. I ett par av 
dessa fall bygger lokalen i huvudsak pä förekomsten av en enstaka grav från 
äldre järnålder, ett förhållande som dessutom har föranlett författaren att pä sin 
karta, plansch 8, ange gravfält med huvudsaklig datering lill yngre järnålder som 
äldre järnålder. Jag tänker här dels pä ett gravfält vid Skinstad i Skärkinds soc
ken, dels pä ett annat viel Överstad i Askeby socken. I båda fallen rör det sig 
om enstaka anläggningar i ett undre skikt pä gravfältet. Det yngre gravfältets 
fornlärnningsantal hiir icke fä påverka analysen, 0111 författarens äsikt 0111 be
byggelseutvecklingen är riktig. I några fall kan man ocksä med allt skäl diskutera 
huruvida inte de stora lokaler, som författaren redovisar, kanske skall uppdelas 
pä ett flertal mindre. Tyvärr innebär nog plansch 8 en farlig blandning av empi
riska fakta och modelllimkande. Man saknar här en diskussion kring alternativa 
hypoteser och modeller. 

Det samma gäller frågan om tidpunkten liir upphörandet av stensträngsbygden, 
Här har Lindquist pä grundval av ett genom ti14 och vissa stratigrafiska för
hållanden relativt svagt daterat oeh belagt avbrottsskede vid Halleby samt vissa 
jämförelser med mälarlandskapen påstått, att en diskontinuitet och ett övergivande 
av stensträngsbygden sker under 400-talet e. Kr. Detta iir förvånansvärt, då han 
samtidigt dels påpekar att Halleby enligt hans uppfattning har levt kvar och 
återkoloniserats i samma form sä gott som omedelbart, dels vid flera tillfällen vid 
ett närmare studium av gravfälten i kontakt med stensträngssystemen konstaterar, 
att dessa snarare tillhör yngre än äldre järnåldern, dels vid flera tillfällen påstår 
att den solskiftade byn vid många tillfällen intar samma läge i terrängen som 
stensträngssystemets bebyggelse. Frågan iir här, om icke bebyggelseutvecklingen 
varit mera oregelbunden och icke sä synkron som Lindquists modell förutsätter, 
Ett mera empiriskt studium av de arkeologiska förhållandena skulle kunna leda 
till en hypotes om stensträngsbygdens kvarlevande långt in i yngre järnåldern. 
De gravfält som med relativt stor säkerhet kan tillföras denna period iir nämligen 
relativt jämnt fördelade mellan slenslriingssystt-mens bygd och de rena, sol-
skiftade medeltida tomtlägena. Det är inte säkert att denna hypotes är riktigare 
iin den av Lindquist framlagda, men man hade gärna sett en diskussion av dessa 
alternativa lösningar lika väl som man hade önskat se en diskussion kring alter
nativa lösningar av Hallebys utvecklingsproblem. Det iir da tänkbart, att för-
lattaren hade- kommit till en mera modifierad, moderat bild av Östergötlands be
byggelseutveckling och inte i sä hög grad blandat iii politiska faktorer lör att 
förklara eventuella uppehåll i bebyggelse-kontinuiteten. Svearnas erövring av Öster
götland blir för Lindquist den enda förklaringen till att elt kontinuitetsbrott kan 
förekomma i 400-talet och att vi trots detta avbrott finner en så pass kraftig be
byggelseutveckling under yngre järnålder, en utveckling som han menar vara 
parallell med motsvarande i Mälai området. Han menar sig därför kunna avvisa 
talet om naturförhållandenas betydelse för bebyggelseutvecklingen. Men hur blir 
det, om bebyggelseutvecklingen visat sig vara avsevärt mera moderat, vilket skulle 
vara följden av en alternativ hypotes byggd på gravfältens vittnesbörd, samt om 
stensträngsbygden upphört successivt någon gäng vid mitten av yngre järnålder 
för att ersättas av de sedermera solskiftade bebyggelseplatserna? Den utvecklings 
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takt man då skulle la är sä pass mye ket lägre att det verkligen föreligger en väsent

lig skillnad mot Mälaromrädet , kanske ett resultat av olika landhöjningsintensi

tet och brukningsmetoder , som utarmat jordbruksmarken. 

Författaren har nog alltför mycket sett till l ikheterna och alltför litet studerat 

avvikande tendenser i dessa tvä material . Det är farligt att dra alltför stora slut

satser (iver gränserna mellan olika, natur l igt avgränsade bygder, som dessutom 

långt fram i historisk tid har uppvisat väsentliga avvikelser frän varandra . 

T ro t s dessa anmärkn ingar måste man se Lindquists framställning som ett 

positivt bidrag till diskussionen om bebyggelseutvecklingen i Öslsverige under 

förhistorisk lid. Siirskilt viktig är den statistisk-teorctiska bearbe tn ing som han som 

kulturgeograf har kunna t sätta in pä materialet, en metodik som kommer att uå 

bättre resultat den dag da det empiriska arkeologiska underlaget är bät t re ut

forskat. Man mäste då också komma ihåg att det föreligger en väsentlig skillnad 

mellan arkeologiens mera empiriskt inr iktade metodik och kulturgeografiens 

hypotes- och modellbyggande. Hypoteser och modeller är i det ta fall till liir alt 

diskuteras, prövas och kanske ocksä förkastas. De är bara ett steg pä vägen mot 

cn bät tre underbyggd tolkning av förhållandena. Det är et t område, diir vi arkeo

loger har mycket all lära och kanske ocksä kan bidraga med ( i l väsentligt, empi

riskt material . Förhoppningsvis är det ta en diskussion och ett samarbete över 

ämnesgränserna, som bara har börjat och som kommer att fortsätta och fördjupas. 

Björn Ambrosiani 

Gad Rausing, The Boiv. Some Notes on ils Origin and Development. 

Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8°. No. (5. Lund 1967. 

Dr. Gad Rausing'* book conlr ibutes in an impor tan t way to a subject ihal has 

attracted many scholars ol eminence, but which at the same time is of live-lv 

interest to a much wider public. In adclressing himself to the history of a weapon 

that has after all played au essential par t in the struggles that have shapecl our 

past and therefore our present the anihor has limiteel himself in two very im

por tan t ways. Perhaps wisc-ly he bas restricted his survey to Europé , Asia and 

the Medi ter ranean zone ol A l i n a , probably the smallest field to which he could 

have COnfined himself if he was to reach valicl conclusions. Less wisely, the re

viewer would argue, he bas e bosen to leave out of account the evidence ot the 

arrows tbemselves. In a field in which the evidence is as vesligial as it is in 

prehistory it is surely of the utmosl importance to bring all available sources of 

information into account. T h e bow is impor tan t not as an object in itself, but 

simply as a means of shooting: it is after all tlie arrow that, being propelled, speeds 

towards the target and allows the archer by releasing the elasticity inherent in 

or built into his bow to kili his victim from a clistanec. In a sense this is not a 

criticism of the au thor so iniiih as of the tendency among many schools ol 

archaeologists to study artefacts as though these were the procluets of studios 

ra ther than as objects in tended for use. 

II we lollow lhe opposite course and concentrate on the behaviour and activities 
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of men as a way of enter ing directly in to the life of the past, this does not mean 

that we ignore the material artefacts by which early man sought to further this 

desires and which in tbemselves form the most impor tan t single souree of evi

dence available to the are haeologist: it means that we should study their function 

ra ther than their form as such, still less their style. 

W h a t the au thor has to say about the bows tbemselves is nonetheless of great 

value. Here one may say at once that the main criticism relätes to his t rea tment 

ot the earlier phases of archery and that this in turn arises in large measure from 

bis exclusion of the vital evidence of arrows. T h u s , in consiclering the evidence 

for Late-glacial archery, he takes note of two piéces of p ine wood from the n in th 

mi l lenium site of Stellmoor, N . Germany, that may or may not have formed parts 

of bow staves and ignores the numerous arrow-shafts of the same wood, one or 

two of then) baving the tångs of flint heads still in place, arrows which by their 

sophistication—they were at least in some instances provided with fore-shafts— 

suggest a yet earlier ant iqui ty for the bow. Likewise he has of course to omit 

consideration of the barbed and tangecl points, resembling in form and size tlie 

flint arrow-heads from several parts of Late Neoli thie and Early Bronze Age 

Europé, which at Parpal lö in eastern Spain occurred in late Solutrean levels and 

date therefore from around the sixteenth mi l len ium B.C. Similarly the author 

excludes himself from taking account of lhe numerous Mesolithic arrows Ironi 

nor thern Europé, including notably those from Loshult and Vinkelmose, or ol the 

flints embedded in human and animal skeletons Irom more than one locality. 

In classifying bows Dr. Rausing recognises only two basic categories, namely 

simple or self-bows in which the stave is composed of a single piece and compo

site ones in whieh it is made of two or more materials held together by adhesive 

gluc. He rightly rejeets the compound or joined bow, in which the stave is com

posed of two pieces of the same material joined with only a small overlap. as in 

itself coiistituting a valiel g roup ; instead he treats it merely as a vaiieiv of self-

bow and lhe- term "compound" as deseriplive ra ther than dassifieatoiy. On the 

other hand it is surprising that he should treat self-bows and composite bows as 

marking slages in a inil inear evolution, holding the latter, as being the more 

complex, to mark " the highest stage ot evolut ion". 

An allernalive explanat ion is that expressed as long ago ns 1877 by Gen. 

Pitt-Rivers, the British are haeologist and ethnologist, ironically himself an arch-

apostle of uni l inear evolution. Pilt-Rivers firinly denied that the composite bow 

was a superior weapon. O n the score of efficiency the General , whose opinion 

as an expert in musketry must carry weight, clearly statcel in his discussion of 

Henry Ba!four's famous paper of 1890 that: 

" the composite bow does not appear to be a superior, but if aiiything. an 

inferior weapon to the plain bow, when made of p roper wood and in skiltn! 

hands". 

A similar opinion has more recently been expressed by the American toxicolo-

gist Saxton Pope whose prowess in shooting game with bows of his own malung 

is well-known: after testing 28 originals from the California University Museum 

and compar ing these with reproduet ions of an English long bow and a Turk i sh 

composite, he conclueleel succintly that " T h e English Long Bow is a superior 
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weapon to any other bow tested". Nor does history indicate any definite superior-

ity of the composite över the self-bow; and history al ter all is a laborator) in 

which weapons are tested by their capacity to survive. On more than one occasion 

the demarcat ion line between the composite bow of the east and the self-bow of 

the west has in Dr. Rausing's own words "moved back and forth" (p. 150), a fact 

which in itself harclly seems to argue that one was inherent ly superior to the 

other. A reasonable conclusion is that the self-bow and the composite bow are 

each of them of eeptal valielity, being essentially the produc t ol distinel ecological 

zones. II tak ing the broadest view the composite bow came upon the scene much 

låter than the self-bow, this is not to argue that it emerged as a superior form 

in the course of evolution. A more acceptable explanat ion of the composite bow 

might be that so far from being an iniprovement of a more primitive- form of 

bow, it was the only way in which an effective bow could have been made in 

territories deficient in the kinds of wood—that is iii temperate Europé yew ot 

failing this clm—from which the best simple staves could be made. In such terri

tories human ingcnuity, as so often, remedied the deficiencis of na ture by new 

devices. 
This is perhaps the moment to consider tbc remarkable series of bows rcporled 

from burials of the Serovo stage and dat ing trom the close ot the Illrcl. mil lenium 

B.Ci. 011 tbc Ankara and Lena rivers of Pribajkalja to the west and north wesl 

of Lake Baikal. Before t imr ing to Okladnikov's report {Mat, Arkheol. 18, 221) a 

word must be saiel 011 terminology. W h e n Henry Balfour dc-fiiied the term 

Composite Bow (J.II..1.1. XIX, 238) he used it ra ther loosely to inclutle any bow 

that incorporated sinew however applied and whatever the na ture of the stave. 

Since ie)2e) authors, including Dr. Rausing, have generally followed H. S. Harris

son in restricting the term to the bows in which the component parts were joined 

by adhesives. T h i s has meant that certain forms included in Balfonr's definit ion 

have since enjoyed separate status. In one- of these, the Reinforced Bow, recently 
used among certain North American Indians as well as among lhe Iglulik F.skimo 

and the Chugach of Prince Wil l iam Soiinel, the sinew is plaitcel and seeiircd to 

the stave not by glue bu t by simple cross-binding. T h e Russian prehistorian A.P. 

Okladnikov recogniscs much the same Categories as we do, but it is necessary to 

bear in mind that his terminology overlaps that used in the west. T o signify what 

we term Composite Bows, that is ones of which the elements have been glued 

together and are often covered över to show a smooth surface, he prefers the 

term New Complex Bows, whercas he applies the term Composite to ones in whieh 

glue was not used. W h e n he classifies the Pribajkalja bows as Composite, he 

means what in our terminology we term Reinforced. T h u s it would appear that 

Rausing's claim that (p. 150) " the reinforced bow is never met with in the pre

historic mater ia l" must be revised. O n the other hand it does not of itself contra-

diet his view that this type of bow may have been elerived Ironi lite- Composite 

Bow whieh as he points out is represented on a stele of lhe Akkadian king Naram-

Sin and was thus in use about three quarters of the way through the third 

mil lenium B.C. in an area of higher civilization in south-west Asia. 

In Dr. Rausing's chosen topic there are appropr ia te ly plenty of grounds Im 

eonflict, but it would be wrong to end this review 011 a nole ol controversy. 
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Taken as a whole the work shows a wide ranging érudition and gives evidence 
ot a practical knowledge of the problems laced by the ancient bow-makers. It is 
wc-ll-eloeumeiuecl and particularly in the extensive sections dealing with Compo
site Bows it makes important contributions both to learning and understanding, 
The bibliography is valuable and there is an excellent index. 

Grabiime Clark 

Gernot Jacob-Friesen, Bronzezeitliche Lanzenspilzen Norddeutsch-
lands nnd Skandinaviens. Text- und Talelteil. Veröffentlichungen der 
urgeschichtlichen Sammlungen des Landesinuseums zu Hannover. 
August Lax Verlagshuchliaiullung, Hildesheim 1967. 

Titeln till trots behandlar arbetet i betydande utsträckning även spjutspetsar 
från central- och västeuropeiskt område. Materialet, som alltså har stor omfatt
ning i både tid och rum, redovisas i en utförlig, nära 100 sidor mäktig katalog 
av stort värde. 

Omkring en fjärdedel av texten rymmer en allmän översikt av den nordiska 
bronsålderns kronologi. Jacob-Friesen framstår här som anhängare av en tradi
tionell 0111 än försiktig och eftertänksam kronologisk metod. Fingraderade all
mänkronologiska system som t. ex. det som Hachmann uppställt for den äldsta 
bronsåldern, tar han bestämt avstånd frän. 

Författaren deklarerar att hans syfte har varit begränsat till att indela materia
let i väsentliga typer, att avgränsa dessa frän varandra och att klarlägga deras 
korologi och tidsställning; att uppställa stora sammanhängande typserier har han 
inte ansett möjligt eller önskvärt Principen för typdefinitionerna redovisas inte 
och är inte lätt att fä klarhet i. Av allt att döma har författarens samlade kun
skaper om materialet legat till grund ftir en subjektiv indelning av huvudtyperna 
och dessa har därefter beskrivits med ledning av hur de flesta exemplaren i 
allmänhet ser ut. Fiir att använda av Malmer präglade termer, iir alltså förfarings
sättet impressionistiskt och målet att söka nä »a priori» existerande typer. 

Stort utrymme ägnas beskrivningen av typerna och deras variationsbredd med 
utgångspunkt frän formen i allmänhet och eventuell dekor. För vissa typer har 
författaren konstruerat proportionsindex; de tyds dock ha spelat en under
ordnad roll vid typindelningen utan framstår snarast som illustrerande restpro
dukter av denna. 

De slutna fynden utnyttjas i största möjliga utsträckning liir typernas tidsbe
stämning; att sä gott som alla fynd ur säkerhetssynpunkt betraktas som likvär
diga, om de så har fiskats upp ur en sjö, är betänkligt. Författarens ointresse för 
denna form av källkritik kontrasterar mot den försiktighet som eljest visas ifråga 
om kronologiska slutsatser. 

Jacob-Friesen varnar upprepade gänger för att dra föl hastade slutsatser av varia
tioner i typernas utbredningsbilder; faktorer som skiftande nedläggningsseder 
och forskningsinteiisitet kan rymma stora felkällor. Exempelvis skulle den starka 
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fyndtätheten i Liineburgerområdet av Hultentadstypen, en karakteristisk syd-
skandinavisk per. IH-spjutspets, enligt författaren bero på att det endast i denna 
trakt varit allmän sed att lämna spjut som gravgåvor. 

De olika spjutspetstypernas utbredning redovisas pä 16 utmärkta kartor med 
förteckningar över de exemplar som tillhör typen ifråga. Teckningarna i den 
omfattande bilddelen iir inte som så ofta annars avbildningar av avbildningar i 
mänga led utan är av god kvalitet, i allmänhet baserade pä originalritningar av 
författaren, vilken studerat en stor del av sitt arbetsmaterial på ort och ställe. Hela 
arbetet vittnar fiir övrigt om stor kunskap om skandinaviskt material oeh littera
tur. 

Kulturhistoriska och vapentekniska frågeställningar tas knappast alls upp till 
diskussion. Utan närmare kommentar redovisas resultaten av träbestämningar av 
spjutskaftsrester. Av denna kan man utläsa att inte mindre än 10 av 13 under
sök ta tyska exemplar varit av ask. De flesta av dessa härrör frän äldre bronsålder. 
Förtrogenheten med askens förträffliga egenskaper fiir ändamålet, som att döma av 
den fornnordiska litteraturen och den yngre romartidens och folkvandringstidens 
niossfynd (Thorsbjerg, Vimose, Skedemosse m. fl.) var allmän under järnåldern, 
vilar således på traditioner som eventuellt går ända tillbaka till det andra årtusen
det före Kristus. 

Bo Gräslund 

V i l h e l m S l o m a n n , B icorpora tes . S tud ies in Reviva ls a n d M i g r a t i o n s 

of A r t Mot i fs . I - I I . M u n k s g a a r d , K ö p e n h a m n 1967. 

Carlsbergsfonden har svarat för en mönstergill utgivning av detla arbete, som 
förelåg i avslutat manuskript vid Vilhelm Slomanns fränfälle 1962. En ypperlig, 
praktiskt taget hundraprocentig illustrering låter läsaren obehindrat följa för
fattarens resonemang och iakttagelser i ett konstmaterial, som spänner över år
tusenden och omfattar praktiskt taget hela den Gamla Världen frän Kina i öster 
till Brittiska öriket i väster. Bokens tema iir fabeldjurens oeh de- heraldiskt stili
serade djurframställningarnas vandring från de tidiga kulturerna vid Eufrat och 
Tigris under 4c och 3c årtusendet före vär tideräkning till europeisk korstågs-
tid under 1000- och 1100-talen. De vida perspektiven, de fascinerande förflytt
ningarna i tid och rum, ger säregen spänning ät en text, som högst konkret och 
sakligt analyserar och jämför de ur vitt skilda kultursammanhang citerade konst
verkens motiv och utformning. Utgångspunkten är de berömda jylländska gran i t-
funtarnas gåtfulla djur med tvä fyrbenta kroppar förenade av ett huvud, som 
antingen har lejonets eller sfinxens mänskliga drag. Författaren söker företeelsens 
mytologiska ursprung i tidig mesopotamisk konst, diir gudarnas egenskaper och 
förvandlingar funnit konstnärligt uttryck i egenartade djur- och människohybri
der. Genom sigillkonsten skulle denna tradition hållits levande och upplevt en 
renässans i slutet av första årtusendet e. Kr. inom sabiernas religiösa sekt i det 
för sina skickliga guldsmeder berömda Harran. Otvivelaktigt iir det också så, som 
författaren menar, att denna fabelvärld med sumeriska anor nått det medeltida. 
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romanska Furopa på tämligen direkt väg, endast i ringa grad som en del av arvet 
från Hellas och Rom utan framför allt som en frukt av pilgrimsresornas och 
korstågens förnyade kontakter med Främre Orienten och Bysans. Däremot blir 
man minst sagt betänksam, niir författaren drar stilistiska paralleller mellan 
jylländsk granitkonst och sumerisk skulptur och tänker sig möjligheten av en 
inspiration via nu förlorad och f. ö. helt okänd skulptur, som skulle ha varit ut
tryck fiir den sabiska renässansrörelsen, och vars formideal skulle ha spritts till 
Västeuropa genom gipsmodeller fraktade på återvändande pilgrimskepp . . . An
nars följer man gärna denne landsman till H. C. Andersen pä hans flygande matta 
genom årtusenden och kontinenter. Framställningens anspråkslösa och förnäma 
klarhet, den rika illustreringen ger läsaren den angenäma känslan, att korlen lig
ger pä bordet, och läsningen formar sig till en dialog med författaren om ett hög
intressant och svårlöst problem: de konstnärliga motivens vandringar och möjlig
beten av parallellt uppdykande, likartade former pä ett visst stadium av konstut
vecklingen i sinsemellan praktiskt taget oavhängiga kulturer. Slomann redovisar 
sensationella fynd av ikonografiska och stilistiska överensstämmelser i det väldiga 
material han sä suveränt (iverblickar, men om det också närmast är etl axiom, 
att allt har sin början i Mesopotamien, i Abrahams och Lots land. ger själva 
fenomenens tolkning dock rum liir åtskilligt mer än en ensidigt lanserad pedigree. 
Ibland kan formuleringarna fä en väl skarp tillspetsning, såsom kommentaren 
till sfinx- och lejonreliefema pä den danska granitfunten frän Hov: »One thing, 
however, is certain: only an ancient Mesopotamian text can throw light on the 
meaning of the Romanesque baptismal font's relief.» Ty vad vi än mena om det 
orientaliska inflytandets styrka i Västerlandets romanska konst, en förskjutning 
i uppfattningen av de övertagna motivens ursprungliga betydelse förefaller som 
en oundgänglig förutsättning för deras upptagande i kyrkokonsten, hur livligt 
debatterat deras berättigande iin blev som detalj i dekorationen av kyrkor och 
kloster. Men inte bara de orientaliska motivens innebörd, också deras yttre ge
stalt förändrades, blev genuint europeisk, uttryck för den sjudande konstnärliga 
expansion, som karakteriserar det romanska skedet, kanske alldeles speciellt inom 
skulpturen. De jylländska funtarna måste i första hand ses mot sin europeiska 
bakgrund, och vad de rymmer av primitiva drag i förenklad stilisering och orna
mental lek är framför allt förknippat med deras jylländska ursprungsmiljö, med 
granitens härda material och arvet frän en törkristen konsttradition. 

Fången av sitt tema drar författaren mer än en gång alltför snabbt exotiska 
paralleller, niir det finns andra mera näraliggande och mer sägande. Dekoren 
pä sydportalens linteau i Moissac har omedelbara prototyper i senromersk konst 
i denna del av den gamja galliska provinsen, och dess rosettmotiv har lika litet som 
de norska stavkyrkornas portalornamentik något förnimbart samband med lotus-
rankoma i indisk reliefkonst frän 300- och 400-talen e. Kr. Ansiktet på den relief
huggna stenen i Vestervig har intet att skaffa med solguden på seldjukiska mynt 
utan är en ordinär lejonmaskaron med klassiskt påbrå, allmän som typ i Väst
europa alltsedan karolingisk tiel. Dubbellejonet på tympanon i Norra Snede bär 
icke en babylonisk halskrage utan cn hängande, trifolielormad lunga i dekorativt 
format. Etc. Men detta är detaljer. Slomans förmåga att med fint spårsinne ur
skilja och följa väsentliga motiv i bildkonsten Iran dess mesopotamiska vagga lill 
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den sena medeltidens västliga och östliga kultursfärer gör hans arbete till en 
spännande läsning, ett äventyr och en tankeväckande introduktion i fabeldjurens 
värld. Slomann driver den komparativa metoden med en målmedvetenhet och 
djärvhet, som stundom kommer läsaren att tappa andan. När man följt hans 
svindlande upptäcktsfärd och tagit del av iakttagelsernas rika skörd, faller det 
sig naturligt att med en nordisk diktares formulering ödmjukt fråga, hur alla 
dessa fantasiens bin skall kunna beredas plats i verklighetens kupa. Men kanske 
var det just den frågan författaren önskade att vi skulle ställa. 

Aron Andersson 

Marian Ullen, Sjösås kyrka, LJppsala 1967. Drevs och Hornaryds kyr
kor, Uppsala 1968. [Sveriges Kyrkor, Småland, H. 114, 120.] 

Med sitt etthundrafjortonde hiitte, ägnat ät Sjösäs kyrkor i Småland, inledde 
Sveriges Kyrkor en ny epok i sin mer än femtioåriga historia. Sedan det forsla 
häftet kom ut är 1912 har layouten varit i stort sett oförändrad, även om illu
strationsmaterialet successivt förbättrats, och de äldsta häftenas småbilder nästan 
helt utmönstrats. Den nya layout som introducerats med Sjösås-häftet har Vidar 
Forsberg till upphovsman och mäste hälsas med största tillfredsställelse. Äntligen 
kan bildmaterialet helt komma till sin rätt och komplettera och förtydliga texten 
på ett sätt som stärker Sveriges Kyrkors position som den främsta av landets 
konst- och kulturhistoriska kiillpublikationer. En nyhet iir också att häftena i fort
sättningen kommer att omfatta endast en sockens kyrkor. Avsikten härmed iir 
bl. a., atl man pä sä sätt skall kunna underlätta och öka spridningen ocksä utan
för den tränga krets av fackmän som hittills varit verkets huvudsakliga läsare. 
Idén år riktig och värd all uppmuntran, men motverkas tyvärr i icke ringa män 
av det hiiga hältespriset. De två första Smålands-häftena pä vardera cirka åttio 
sidor kostar således 23 respektive 25 kronor, vilket i och liir sig icke är orimligt 
med tanke pä Sveriges över lag hiiga bokpriser, men kan avskräcka åtskilliga frän 
köp. En ytterligare neelbainning av texten och en strängare sovring av bildmate
rialet kan bidraga till att minska framstiillningskostiiaderiia och således sänka 
priset. Den vetenskapliga kvalitén behöver icke bli lidande härav, 

Med Sjösäs-häftet inleddes publiceringen av kyrkorna i Uppvidinge härad i 
Småland, ett område som inrymmer nägra av landets märkligaste medeltidskyrkor, 
förutom Sjösås, bl. a. Dädesjö och Granhult. Ett andra häfte, behandlande kyrkorna 
i Drev och Hornaryd, har redan utkommit, och även Däclesjö-häftet beräknas ut
komma i är. Man må hoppas att det skall bli möjlig) liir redaktionen att hälla 
denna raska utgivningstakt, som bör stimulera intresset fiir verket i sin helhet. 
Författare till Smålandshäftena är Marian Ullen, som klan och koncist, utan onö
diga utsmyckningar och kommentarer beskriver kyrkorna och deras inventarier. 
Illa underbyggda konsthistoriska teorier lyser med sin frånvaro, och fantasifulla 
ikonografiska tolkningar iir lyckligtvis helt bannlysta. Sveriges Kyrkors främsta 
uppgift iir att publicera material — fakta av alla de slag — till forskningens nytta, 
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icke att göra tjänst som debattforum. Däremot är det givetvis önskvärt, att de för
fattare som arbetar ät Sveriges Kyrkor och som därigenom skaffat sig en grundlig 
materialkännedom också i särskilda studier mera i detalj penetrerar de veten
skapliga problem som möter dem under deras arbete. Endast nägon enstaka gäng 
tillåter sig Marian Ullen påståenden eller teorier, som synes vara mindre väl 
underbyggda, såsom t. ex. dä hon antager att innertaket i den medeltida timmer
kyrkan i Sjösås »sannolikt varit tunnvälvt eller som i Södra Råda, trepassformat». 
De rester av kyrkobyggnaden som påträffades vid 1940-talets undersökningar 
inom den senmedeltida stenkyrkans murar ger ingen som helst ledning vid en 
rekonstruktion av timnierkyrkans innertak. Om detta varit tunnvälvt, trepassfor
mat eller plant kommer aldrig kunna fastställas. Det anges vidare, att den sen
medeltida stenkyrkans takvinkel varit lägre än vad den nu är, men de fakta 
som detta påstående kan stödja sig pä redovisas icke. Teorin om en mälare som 
upphovsman till Sjösås kyrkas senromanska kalvariegrupp behöver också motiveras 
utförligare än vad som är möjligt inom Sveriges Kyrkors ram. 

En del detaljanmärkningar är oundvikliga vid alla arbeten av detta slag. Sä 
saknar man t. ex. i Sjösäs-beskrivningen uppgifter om var de pä 1940-talet på
träffade resterna av de två medeltida träkyrkor som föregått den nuvarande sen
medeltida stenkyrkan förvaras. Predikstolen i Sjösås har ett fiilt med etl Sparre-
vapen och initialerna B P S; det borde ha angivits att dessa initialer skall ut
tolkas Baron Per Sparre. Madonnabilden i Drev säges ha haft en krona med 
metalltinnar; med största sannolikhet har tinnarna i detta som pä det flesta lik
artade skulpturer varit av trä. Den i fig. 54 och pä omslaget avbildade nummer
tavlan från Sjösäs kyrka var med säkerhet icke nytillverkad, niir den förvärvades 
till kyrkan är 1756. Den kan dateras till tiden omkring 1700 eller nägot senare 
och har troligen ursprungligen gjort tjänst som i egelram. Man frågar sig varför 
de i Drevs gamla kyrka förvarade minneskransarna frän 1800-talet ägnats tvä 
förstklassiga bilder och en utförlig beskrivning i texten. Även om de ur kultur
historisk synpunkt är synnerligen intressanta, borde det ha varit tillräckligt med 
en bild jämte beskrivningen i texten. Givetvis är det önskvärt, att i samband med 
fältarbetena för en kyrkobeskrivning alla detaljer och inventarier av konst- eller 
kulturhistoriskt värde dokumenteras, i ord och bild, men i den tryckta beskriv
ningen beir det i de flesta fall vara tillräckligt med ett kortfattat omnämnande. 
För den specialforskare, som vill studera t. ex. äldre tiders begravningsskick eller 
belysningsredskapens utveckling genom tiderna, hiir det vara tillräckligt att han 
fär en upplysning om var material för en undersökning finns au hämta. Man 
kan också fräga sig om det är nödvändigt att redovisa — med utförliga beskriv
ningar — alla textilier, ljusredskap och andra föremål av nyare datum. Givetvis är 
det värdefullt att ha uppgifter tillgängliga ocksä om vär tids konst och konst
hantverk, men det kan ifrågasättas om icke en koncentration pä det väsentligaste 
av gångna tiders konst- och kulturhistoria är nödvändig, om det mammutarbetc 
som Sveriges Kyrkor utgör över huvud taget skall kunna slutföras inom rimlig 
tid. 

Med uppriktig glädje hälsar man redaktionens beslut att anpassa verkets layout 
till tidens krav pä perfekt bildåtergivning, samtidigt som man söker göra texten 
mera lättläst ocksä för vanliga läsare. Fortfarande återstår dock en hel del att 

21 —684396 Fornvännen H. 4, 1968 
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göra ifråga om textredigeringen. Måste inskrifter som är fullt läsliga på bilderna, 
så t. ex. den pä övre västläktaren i Sjösäs gamla kyrka (fig. 53), återges också i 
texten? Är det nödvändigt med noter innehållande uppgifter om Esaias Tegnér 
eller andra framstående personer, uppgifter som stär att finna även i ett mycket 
koncentrerat uppslagsverk? Silver- och tennstämplar har, som ocksä anges under 
»Källor och litteratur», identifierats med hjälp av gängse uppslagsverk på elessa 
områden, Är det då nödvändigt med särskilda noter 0111 guldsmeder och tenn
gjutare som stämplat arbeten i kyrkorna? Litteraturförteckningarna borde kunna 
skäras ned eller ges en annan utformning. Behöver där upptagas i stort sett varje 
verk eller uppsats som namnes i texten eller i noterna? Bildmaterialet borde 
ocksä kunna sovras strängare, och samma föremal icke annat än i undantagsfall 
återges mer än en gång. Allt som kan göras för att öka utgivningstakten och 
hälla kostnaderna nere mäste göras. Den konsthistoriska forskningen iir i hög 
grad beroende av förstklassiska materialpublikationer av detta slag. Ju snabbare 
Sveriges Kyrkor kan slutföras, desto snarare kan mänga olösta och väsentliga pro
blem i den svenska konsthistorien ställas under debatt och kanske slutgiltigt lösas. 

Ake Nisbeth 

E r l a n d Lagerlöf, B u r s kyrka , Uppsa la 1967. Älskogs kyrka , Uppsa l a 

1968. [Sveriges Kyrkor , G o t l a n d , H . 115, 118.] 

Pä mycket goda skäl uttalar utgivarna förhoppningen att den måttfulla moderni
seringen av lay-out och typografi som presenteras i och med beskrivningen av 
Burs kyrka skall vara till nytta för läsarna. Den är gjord av Viclar Forsberg, ett 
namn som borgar för högsta typografiska kvalitet. Illustreringen har vunnit av
sevärt pä den nya given tack vare de stora och mycket vålreproduccradc bilderna. 
Man avser att även i fortsättningen, åtminstone tör Gotlands del, utge en kyrka 
i varje volym till utgivningstaktens befordran och köpintressets stimulans: var 
och en kan fiir 25 kronor köpa (len bästa och utförligaste skildringen av sin egen 
kyrka. 

(a, den utförligaste skildringen, men den kanske ändå i vissa avseenden inte 
är tillräckligt utförlig. Man tycker att det kunde ha gjorts litet mer av en sä rikt 
utrustad kyrka som Burs med den makalösa korstolen, glasmålningar och altar
skåp, den unika »biskopsstolen» i Historiska museet inte att förglömma. Det iir 
klart att med den rationalisering av kyrkobeskrivningarna som numera genom
förs några mera ingående problemdiskussioner inte kan förekomma, men en ordi
när läsare fär ofta väl knapphändiga upplysningar och fär nöja sig med en 
litteraturhänvisning. Så beträffande Lyemästarens glasmålningar, som lår sin da
tering men vilkas stilproveniens, som iir omstridd, inte alls diskuteras. I några lä 
Gotlandskyrkor finns fönstermålningar med namninskrifter Iran 1500-1600-talen, 
Fiir de tvä i Burs befintliga hänvisas till mina uppsatser om kabinettglasmålningar, 
men i texten stär ingenting om bakgrunden till dessa målningars förekomst, 
fönsterstiftelser osv. Man skulle ha önskat några ord om en sådan relativt säll
synt företeelse. 



Recensioner 315 

Det är uppenbart att Visby domkyrkas ståtliga predikstol av valnöt och ebe-n-
holz frän 1687 tjänat som mönster för flera predikstolar i landskyrkor. Den stora 
predikstolen i Burs beskrivs noga men inte ett ord nämns om att den är en av 
de trognaste efterbildningarna efter Visbys trots att den är utförd sä sent som 
>756, ett förhällande som vore väl värt att påpeka. 

En inskrift från 1706 på triumkrucifixets baksida, »Haec abluit unda», över
sätts med »detta renar genom vatten»; bör vara: »detta vatten (eller flöde) renar». 

Ett nyutkommet häfte behandlar Älskogs nyligen vackert restaurerade kyrka. 
Till ett äldre långhus med både underliga och vidunderliga skulpturer av »Glo
bus» ansluter sig eu gotiskt kor med en portal som är intressant som ett slags 
»förmedlande länk» mellan »Roncnsis» och »Egyptieus», en fingervisning om att 
revisioner och omgrupperingar kan bli påkallade inom den gotiska arkitektskulp-
turen: i stället fiir individuella mästare tycker man sig se större verkstadsgrup
per, »team», framträda, och kronologin mäste därmed ocksä bli mera summarisk. 
Vid restaureringen kom nägra intressanta saker i dagen, bl. a. i tornet ett stycke 
vägg med cirkelorneracle plankor, vilka jämte en ristorncrael bjälke kan ha in
gått i en eljest försvunnen stavkyrka, samt en bit av en enrisflätatl hägnad av 
samma slag som brukar påträffas vid utgrävningar i medeltidsstäder. Det märk
ligaste fyndet gjordes emellertid på altartavlan från vilken man plockade ned 
fyra vackert snidade men pä 1700-talet »restaurerade» rctabelfigurer, av vilka en 
S. Katarina gjorts om till apostel(l). Det är vad som finns kvar av en altartavla 
mcel »hela S. Catharina lefwernes Historia», som beskrivs av Jöran Wallin i Ana
lecta Gothlanelensia. Återigen en knapphändig behandling: »Av allt att döma 
har de utförts omkring 1300» är egentligen allt man lår veta. Det borde ha sagts 
att de hiir hemma i ett gotländskt skolsammanhang med Öjamästaren som bak
grund och har motsvarigheter t. ex. i rctablet i Vallstena. 

Kyrkan var vid medeltidens slut rikt smyckad med målningar, vilka delvis ri t t 
Utförligt beskrivits av Wallin och Hilfeling. Kvar finns nu bara ett vid restaure
ringen framtaget, dåligt bevarat fragment av en fris av Passionsmästaren (okänt 
när jag 1942 fränkände honom målningarna i Älskog). Nu förmodas på grund av 
de upptecknade ärtalen och namninskriften ait Passionsmästaren målat i kyrkan 
1489 och kan ha hetat Hans Brekewolt. Det fär man nu ta med en nypa salt, 
särskilt namnet som alls inte behöver vara någon signatur. Årtalet verkar väl 
sent för Passionsmästaren, även om han upprepade sig själv mer än de flesta. 
Men det är tydligt att det fanns flera målningskomplex i kyrkan. Lagerlöf har 
riktigt anmärkt att Passionsmästaren, som nu är känd genom ett 50-tal dekora
tioner, aldrig utfört valvmålningar; i koret fanns enligt Hilleling sådana. Lagerlöf 
föreslär i stället den rustike »Mästaren frän 1520» (även han utan valvmålningar). 
Nu finns emellertid cn tredje möjlighet, nämligen den uppsvenske mästaren som 
målat i Öja kyrka på 1480-talet och elär bl. a. utförligt skildrat tjuvmjölkerskans 
hemska öde sådant det beskrivs i Älskog av Wallin och Hilleling. Som uppsvensk 
borde han inte ha haft nägot emot valvdekorering. Att det inte var fråga om 
arkitektonisk dekor av gotländsk typ framgår av alt Hilleling talar om att 
»coupolen» var målad med »Bibliske Historier». Men allt detta iir ju en diskus
sion ut i det blå, eftersom vi aldrig kan fä reda på vad årtalen och namnet avseii 
att tala om. De vid restaureringen äter överkalkade apostla- och helgonbilderna 
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i stor figur pä långhusväggen har med säkerhet inte tillhört Passionsmästarens 
arbete utan måste, säsom Gunnar Svahnström framhållit, betraktas som en vida 
äldre dekoration, kanske frän omkring 1300. 

Bengt G. Söderberg 

Ragnhild Boström, Boda och SI. Olofs kyrkor, Uppsala 1968. Högby 
kyrkor, Uppsala 1968. [Sveriges kyrkor, Öland, H. 116, 119.] 

Fj länge behöver man studera det öländska kyrkomaterialet förrän man finner 
att Öland haft ett rikt antal märkliga medeltidskyrkor. De utvecklades pä ett 
alldeles siirskilt sätt, något som gjorde att de pä flera punkter skilde sig frän både 
fastlandets och Gotlands. Med de närliggande fastlandskyrkorna hade Ölands-
kyrkorna dock det gemensamt att de ofta utbyggdes i fortifikatoriskt syfte; flera 
av dem blev rena fästningskyrkor. Allt tyder på att man just i berörda del av 
Sverige, Smålands östdel med Öland, varit inriktad pä att medelst fasta kyrkor 
skapa replipunkter i lörsvaret. 

Men nu kommer det, som måste betraktas som i sanning konsthistoriskt tra
giskt: en stor del av ölandskyrkorna revs helt eller partiellt särskilt under 171x1 
och 1800-talen. De försvunna kyrkorna kan icke längre själva berätta sin historia, 
denna får man söka nä fram till på arkivali.sk eller byggnadsarkcologisk väg. Det 
är ett mödosamt arbete men absolut nödvändigt om vi skall kunna förstå de 
berörda kyrkornas arkitekturhistoriska utveckling under medeltiden. 

Utgivarna av Sveriges Kyrkor, Sigurd Curman och Johnny Roosval, lörstod att 
det skulle behövas många års systematisk penetrering av det öländska teoretiska 
kyrkomatcrialet innan man i önskvärd män kunde vetenskapligt återhämta vad 
som destinerats vid rivningarna. De tvä eminenta utgivarna fann strax rätt person 
liir det oerhört viktiga arbetet, nämligen Ragnhild Boström. I mänga är har 
Ragnhild Boström sysslat med förberedelsearbeten fiir Ölands kyrkors publicering 
i Sveriges Kyrkor och nu har, glädjande nog, utgivningsarbetet börjat. Nyss har 
utkommit beskrivningar över Boda och Högby kyrkor. 

I de två nu utgivna kyrkobeskrivningarna behandlas Boda och S:t Olofs kapell 
i första häftet (116) och Högby kyrkor i det andra (119). Åkerbo härad inleder 
följaktligen, Snart har vi att vänta de (ivriga kyrkorna inom samma härad, Ölands 
nordligaste, Källa, Persnäs och Föra. 

Boda kyrka har genomgått en definitiv omstöpning genom århundradena. Fiirst 
anlägges, vid mitten av noo-talet, en liten kyrka med kvadratisk plan och med 
östpartiet avslutat sannolikt med ett smalare absielförsett kor. Under 1100-talets 
senare del blev det genom hedniska pirattåg nödvändigt att ombygga den först 
anlagda kyrkan i fortifikatoriskt syfte. Nytt kor anlades av samma bredd som lång
huset och lika högt som de ombyggda lätighusmurarna blevo. Både långhus och 
kor välvas, långhuset med fyra kryssvalv pä mittpelare, koret med ett enkelt 
tvärrektangulärt kryssvalv. Vid mitten av 1200-talet skedde ytterligare utbyggnad 
i det att långhuset erhöll en nordlig »korsarm», välvd med tvä kryssvälvda fack 
och tillgänglig genom en portal, som ännu är bevarad. Vid långhusets sydvästra 
del tillades ett vapenhus. 

http://arkivali.sk
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Nästa förändring tillkom vid medel t idens slut då vid korets norra siela tillades 

en sakristia. Unde r 1600-talet förstorades huvudkyrkorummet , vilket vanns med 

att väsentliga par t ier av tr iumfbågen eliminerades. Ar 1700 tillades sakristia pä 

korets sydsida. 1 angivna form stod kyrkan ända fram till och mcel 1700-talets 

slut, dä det ansågs nödvändigt att skapa ett ordentl igt kyrkorum av de många 

rumsligheterna. Aren 1801-1803 skedde den genomgr ipande ombyggnad, som 

kyrkan ännu präglas av, dvs. med sitt stora och breda långhus, sitt nybyggda kor 

och sitt torn. 

Bödahäftet avslutas med ett besök vid Ölands nordligaste kapellbyggnad, näm

ligen det s. k. S:t Olofs kapell, beläget på Lilla g runde l eller Storskär, som det 

kallas, vid Grankullav ikens nordöstdel. Kapellet låg intill en viktig hamn. något 

som kan antyda att det byggdes med tanke pä de resande, som där passerade. 

I pr inc ip lika med Boda men i detaljerna olika ter sig Högby kyrkas utveckling. 

Niir det nuvarande rymliga kyrkorummet fick sin form 18(17, frångicks praktisk) 

taget allt i det gamla långhuset medan de väsentligaste delarna av det ursprung

liga tornet fick stå kvar; sagda omständighet bidrar till att göra del möjligt att 

fä ett g repp om kyrkans byggnadshistoria. Den iildsta kyrkan anlades vid mit ten 

av 1100-talet. Den fick ett svagt rektangulär t långhus med porta ler i norr och 

söder, vidare utbildades mot öster troligen ett nägot smalare kor med avslutande 

absid. Unde r senare hälften av 1 100-talet tillades i väster ett mäktigt torn, i prin

cip det nuvarande . Omkr ing är 1200 välvdes långhuset med sex kryssvalv. burna 

av tvä mit tpelare . Unde r 1200-talets första hälft sker en fiir kyrkans äldre arkitek

toniska u t formning mycket väsentlig tillbyggnad i det att dä det romanska 

koret ersattes av en rymlig tväfackig korulbyggnad, som kvarstod ända fram till 

ombyggnaden 18(17. Samtidigt med korulbygget försågs långhusets västdel med 

vapenhus. Vid mit ten av 1200-talet tillbyggdes pä långhusets södra sida ett kapell, 

helgat till S:t Ot to , kanoniserad 1189. Unde r senmedelt iden användes kapellet som 

gravkapell . 

Av vad som ovan sagts framgår att obetydliga rester kvarstår av Boda m b 

Högby medelt ida kyrkor. De båda märkliga kyrkorna har undergå t t samma öde 

som mänga av de övriga ölandskyrkorna. Storartat är att vi genom de omsorgs

fulla undersökningar , med deras ingående dokumenter ing , son) Ragnhi ld Bo

ström utfört, nu kan inställa även medeltidsskedena i deras konsthistoriska sam

manhang . 

Både Béicla och Högby kyrkor har ett mycket rikt inventar ium frän både 

medelt id och senare epoker. Allt det ta material kommer oss mycket nära i de nu 

utgivna första ölandshäftena med deras t i l l talande u t formning och deras mycket 

förnämliga bildmaterial . 

Nils Sundquist 

V. W. Egbert, The Medieval Artist at Work, Princeton University 

Press, Princeton 19O8. — V. Husa i samarbete med J. Petran oeh A. 

Subrtovå. Homo Faber, Artia, Praha 1968. 
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Det har under de senaste åren inträtt en viss förskjutning i intresset fiir äldre 
tiders konst och konsthantverk frän den färdiga produkten till dess tillverkning. 
Vi har nu fått ytterligare två böcker som vill visa hur den medeltida hantverkaren 
och konstnären arbetade. V. W. Egberts bok om den medeltida konstnären i 
arbete, lör att börja med den till omfång och innehåll minst omfattande av de 
tvä böckerna, är närmast att karaktärisera som en bilderbok med åtföljande text. 
Efter en tämligen intetsägande inledning föl jer bildelelen, kronologiskt uppställd, 
börjande med ett manuskript frän 500-talet och sträckande sig fram till 1400-
talets slut. Konstnär är här taget i ordets vidaste bemärkelse och omfattar såle
des målare, skulptör, illuminatör, träsnidare och elfenbenssnielare, guldsmed, etc. 
mot vilket intet är att invända. Mera tveksam ställer man sig inför den typogra
fiska utformningen. Varje uppslag har gjorts likadant; på högersidan en stor bild, 
oftast en helsida och pä motstående sida dels den åtföljande texten dels en mindre 
bild, ibland en detalj av den större, ibland den färdiga produkten — av lätt in
sedda skäl ej den som illustrerats. Uppslaget iir kanske i och för sig gott men 
pressas alltför hårt och blir ofta naivt. 

'Lill boken har fogats en förteckning över alla framställningar inom sagda om
råde som är kända för författarinnan, anställd vid Index of Christian Art i 
Princeton, en förteckning som kommer att berikas avsevärt sedan hon har studerat 
Husas nedan omnämnda bok. Bildkvaliteten iir inte alltid den högsta och urvalet 
t ii 1111 igen konventionellt. 

Väclav Husas bok Homo Faber med tysk undertitel Arbeitsmotive auf alten 
Abbildungen sträcker över ett betydligt vidare register, fastän den rent geogra
fiskt begränsats till att omfatta endast Tjeckoslovakien. Boken, som samtidigt 
kommit ut i en tjeckisk och en tysk upplaga, sträcker sig tidsmässigt lian tidig 
medeltid, dvs. lOOO-talet tram till och med 1600-talet. Efter en fyllig och instruk
tiv inledning följer bilddelen som delats upp efter de olika sysselsättningarna och 
yrkena. Man börjar, som sig bör med de äldsta sysselsättningarna, bondens och 
fiskarens, där framför allt bondens liv fär en rik och mångfacetterad belysning. 
Tyvärr tillåter inte utrymmet en detaljerad genomgång av varje avsnitt, som in
ledes av en kort och instruktiv kulturhistorisk översikt. Ett avsnitt, det sista, för
tjänar ändock speciell uppmärksamhet, nämligen det som behandlar bergshante
ringen. Silverbrytning och myntslagning har gamla anor i landet och har följ
aktligen i Husas bok kunnat belysas mångsidigt. Icke oväntat stammar flera bilder 
frän ett graduale från det gamla cistercicnscrklostret Kutna Hora, tillika platsen 
för en av landets äldsta silvergruvor och dit all myntprägling på kunglig order 
liii lades så tidigt som vid 1300-talets början. 1 samma kapitel berörs ocksä glas
framställning illustrerat av några scener frän 1400-talet, givetvis frän Böhmen 
diir ju glasblåsningen har gamla traditioner. 

Bildmaterialet är slösande rikt och kvaliteten på bilderna genomgående god. 
Även färgplanscherna är sä vitt man kan döma utan att ha sett originalen, ut
märkta. 

De två hiir anmälda böckerna täcker varandra innehållsligt lill en del och det 
iir inle blott till omfånget som Homo Faber är den mest givande, men båda bi
drager på sitt sätt till vår kunskap mn medeltidens liv i helg och socken. 

Ingrid Swartling 


