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Recensioner 

Tusen år på Kyrkudden. Leksands kyrka, arkeologi 
och byggnadshistoria. Birgitta Dandanell ed., 
Dalarnas fomminnes och hembygdsförbunds 
skrifter 25. Falun 1982. 178 i. ISBN 91-
85378-45-3. Pris ca 250:-. 

In dem vorliegenden Bände sind die bauge-
schichtlichen, archäologischen und anthropo-
logischen Ergebnisse publiziert, die bei den 
im J a h r e 1971 erfölgten Restaurierungs- und 
Grabungsarbei ten in der Kirche von Leksand 
gewonnen wurden. Die Bedeutung der Kir
che als Mittelpunkt einer groBen Gemeinde 
stellen Kirchwart Knis Karl Aronsson sowie 
Kersti und Sune Björklöf in zwei einldtenden 
Beiträgen dar, die durch zahlreiche Bilder 
aus älterer und jiingerer Zeit eindrucksvoll 
crgänzt werden. 

Ausliihrlich beschreiben im folgenden Teil 
Åke Nisbeth und Carl-Axel Acking die Bau
geschichte, das Inventar und die Restau
rierung der Kirche. Wichtig im Zusammen
hang mit den archäologischen Untersuchun
gen ist die Feststellung, daB die ältesten Teile 
des heute bestehenden Steinbaus vermutlich 
aus der Zeit um 1300 oder den ersten Jahr-
zehnten des 14. Jahrhunder ts stammen; nach 
älteren Untersuchungen (1909, 1931, 1943) 
innerhalb der Kirche durfte ein Vorgän-
gerbau aus Stein, vermutlich von einfacher 
rechteckiger Form, bestanden haben; auf 
Grund der ungeniigenden Dokumentation — 
ein Plan der älteren Grundmauern ist nicht 
vorgelegt — ist wohl eine gesicherte Da
tierung nicht möglich; als Erbauungszeit wird 
die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts oder 
die Zeit um 1300 angegeben. Noch älter durf
ten Grundmauerreste eines quadratischen 
Baues sein, der nach den Grabungen von G. 
Boéthius als Langhaus einer Holzkirche des 
12. Jahrhunder t s gedeutet wird (vgl. C. 
Ahrens, Friihe Holzkirchen im nördlichen 
Europa, 1981, 601). Die fchlende Dokumen
tation macht auch in diesem Fall eine Beur-

teilung unmöglich. Erst durch weitere Gra
bungen wird man die Frage beantworten kön
nen, zu welcher Zeit und in welcher Form die 
älteste Kirche in Leksand errichtet wurde. 
Sicherlich hat aber schon vor ihrer Erbauung 
an dieser Stelle ein Gräberfeld bestanden, wie 
die Untersuchungen von Inga Serning erga-
ben (siehe jedoch S. 28: " O m begravnings
platsen funnits (öre den första Kyrkan, är 
också en öppen fråga".) Den knappen Anga
ben im Text zufolge (S. 30 f. und 114 f.) wird 
man kaum vor dem 12. Jahrhunder t mit der 
Christianisierung und Griindung von Kir
chen im sudlichen Teil Nordschwedens rech
nen diirfen. 

Die archäologischen Untersuchungen be-
schränkten sich auf die etwa 40 m— groBe 
Flache des Erdgeschosses im spätmittdalter-
lichen Waffenhaus und fiihrten zur Freile-
gung eines mehrschichtigen Gräberfeldes, das 
durch Bau- und Restaurierungsarbeiten vor 
dem J a h r 1971, weiterhin durch die dichte 
Belegung stellenweise zerstört war. Sicherlich 
konnte nur ein Ausschnitt des Gräberfeldes 
untersucht werden, länd man doch 1909 und 
1952 Grabanlagen mit Beigaben inner- und 
auBerhalb der Kirche (vgl. Taf. 6, 12-17, 19). 
Dem ausfiihrlichen Fundbericht und der aus-
wertenden Analyse von Inga Serning ist fol-
gendes zu entnehmen: In der Siidwestecke 
des Walfenhauses wurden einige arg zerstörte 
Brandschiittungsgräber angetroffen; die 
osteologische Bestimmung des Leichenbran
des ergab, daB hier mindestens fiinf Indivi
duen bestattet waren (zwei Frauen, ein 
Mann , zwei Kinder) . An verstreuten Beiga
ben, die vermutlich zu den Brandgräbern ge
hören, fanden sich Perlen und eine ungdoch-
te, weitgehend unbenutzte Miinze Ethdreds 
IL , die in die J a h r e 991-997 gesetzt werden 
känn, weiterhin Tierknochen von Elch oder 
Rind, Schaf/Ziege, Auerhahn, Birkhuhn, 
Hiihnervogd. (Die Funde sind im Katalog als 
Streufunde aufgefiihrt — F 9, 17, 27, 28, 175, 
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191 —, da sie erst bei Siebarbeiten und der 
Analyse des Leichenbrandes zum Vorschein 
kamen; nur Fund F 28 ist auf Taf. 8 eingetra-
gen). Ein weiteres Brandgrab wurde 1952 un
weit westlich des Waffenhauses entdeckt, mit 
wikingerzeitlicher Pfeilspitze und Miinze 
(nicht erhalten und nicht bestimmt). 

Der untersuchte Ausschnitt des Körpergrä-
berfeldes im Bereich des Waffenhauses um-
faBte 164 Individuen, von denen 85 auf ihrem 
urspriinglichcn Platz lagen (nach Knochen-
verband, Grabform, Beigabenlage; vgl. Ta
bellen 1-2, S. 75, Tabelle 4, S. 94 f ) . Die 
Toten waren in einer Tiefe von 1,3 bis 2,75 m 
unter dem heutigen Kirchenbodenniveau be
stattet, in west-östlicher Richtung und in 
Riickenlage — mit Ausnahme von Grab 222 
(Seitenlage) — und nur zu einem geringen 
Teil in durchweg ungenagdten Sargen. Arme 
und Hände waren entweder entlang des Kör
pers gestreckt oder iiber die Beckenpartie zu-
sammengdi ihr t (Armstellungen I und II 
nach Redin). 

Die Geschlechtsbestimmung des Skelett
materials (Beitrag Th. Sjovold) ergab folgen
de Ergebnisse: Von 121 analysierbaren Indi
viduen waren 55 Frauen, 23 Männer und 43 
geschlechtlich nicht bestimmbar; unter den 
164 erkennbaren Individuen befanden sich 22 
Kinder (die Geschlechtsverteilung aufgrund 
der osteologischen und archäologischen Be
s t immung ergibt eine leichte Verschiebung 
der Zahlen: von 164 Individuen sind 63 
Frauen, 23 Männer, 58 unbestimmt, 20 Kin
der, siehe S. 75). Der Friedhof läBt demnach 
keine Segregation erkennen, wie auf mittelal
terlichen Kirchfriedhöfen festgestellt wurde 
(Frauen nördlich, Männer siidlich der Kirche 
bestattet) . Meist handelt es sich um Einzelbe-
stattungen, nur in fiinf Fallen liegen vermut
lich Doppelbestattungen vor (Mann/Frau; 
Mann /Mädchen ; Mann/?; zwei Frauen; zwei 
Kinder) . 

Die Grabungen wurden in fiinf Schichten 
du rchgduhr t , die jedoch nicht einheitlichen 
Grabtiefenniveaus entsprechen; wichtig fiir 
die Chronologie und Belegungsabfolge sind 
hingegen die fiinf Relationsniveaus der Be-
stat tungen (A = nicht iiberlagerte Körper
gräber; B = Körpergräber, einfach fiberla

gen ; C = Körpergräber, zwdfach fiberlagen; 
D = Körpergräber am Boden; E = sog. frcie 
Körpergräber, nicht fiberlagen oder iiberla-
gernd; vgl. dazu Taf. 8-13). 

Unter den Körpergräbern — vorwiegend 
aus den tiefer gelegenen Berdchen — ent-
hielten mehr als dreiBig Bestattungen Ge
genstände, die iiberwiegend zum Trachten-
und Körperschmuck sowie zur Kleidung ge
hören, in geringer Anzahl auch echte Beiga
ben darstellen (vgl. hierzu 92 Abb. 22; 94 f. 
Tabelle 4; Katalog der fundfiihrenden Gräber 
und Gräber mit Kisten S. 116 ff.; Taf. 
l - 7 a - b . — Auf S. 92 Abb. 22 sind 30 Gräber 
aufgefiihrt, auf S. 94 f. Tabelle 4 hingegen 31 
— hinzugezählt ist Grab 231 mit unsicherer 
Fundzugehörigkeit — bzw. 34, falls man die 
Gräber Nr. 140, 192 und 209 mit Schuhresten 
beriicksichtigt). 

Bemerkenswerterweise lassen sich durch 
das Beigabenmaterial nur Frauen-, nicht hin
gegen Männergräber bestimmen. Allein 14 
Gräber enthidten Perlen aus Glas, Halb-
eddste in und Metall sowie Miinzanhänger 
und Anhänger in Scheiben- und Feuerstahl-
förrn. An Kopf- und Hals-/Brustschmuck 
sind naehgewiesen: Schläfenringe aus Silber 
und Bronze, die in den Gräbern 41 und 141 
paarig angetroffen wurden, in Grab 156 hin
gegen als Einzelstiick (zwei weitere Stiicke, 
davon eines mit aufgezogenen Perlen, sind 
Einzelfunde; drei Exemplare stammen aus 
Gräbern im Mittelschiff; Grabung 1909), 
acht e inzdne Ringfibeln und möglicherweise 
ein Ringfibdpaar (Grab 170) sowie zwei 
e inzdne Ringnadeln (Lage der Schläfenringe, 
Fibeln und Nadeln durch Zeichnungen doku-
m e n t i e r t b d G r a b 4 1 , 137, 138, 141, 156, 157, 
170, 222, 249). An Arm- und Handschmuck 
lassen sich ein Armbandpaar und drei einzeln 
getragene Fingerringe auffiihren. In zwei 
Gräbern sind Riemenschnallen naehgewie
sen. Weiteres Zubehör aus Frauengräbern 
stellen dar: Messer (9 Ex.), Schliissel (2 Ex.), 
Feuerstahl (4 Ex.), Naddbiichse (3 Ex.), 
K a m m (1 Ex.), demnach Gegenstände, die 
alle am Gehänge getragen werden könnten. 
Als Anhänger oder Kleiderschmuck wurden 
wohl ein Glöckchen und der Riemenkreu-
zungsbeschlag eines Pferdekopfgcstdls (Grab 
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222) getragen. Weiterhin zu nennen sind eine 
Miniatursense (Grab 249), das Fragment 
einer metallbeschlagenen Holzschale (?) und 
ein unbearbeitetes Eisenstiick, die letzten bei
den Gegenstände allerdings ohne Grabzu-
sammenhang. 

In vier Gräbern wurden Reste von Leder-
schuhen angetroffen (davon drei Gräber ohne 
andere Beigaben), in neun Gräbern kleinteili-
ge Fragmente von Textilien. AuBerordentlich 
bemerkenswert ist der Nachweis eines Man
tels im Frauengrab 170, den M. Nockert aus-
fuhrlich beschrieben hat (S. 143 ff.). Es ist 
dies ein aus zwei Teilen verfertigtes halbkrds-
förmiges Tuch aus Kammgarn (Länge 150 
cm, obere Breite 200 cm), das oben in der 
Mitte mit einer durch zwei ö s e n gefiihrten 
Schnur zusammengehalten werden konnte. 
Die obere Kante war durch eine gemusterte 
Borte, die halbrunden Seiten durch ein Rips-
band verstärkt (vgl. Rekonstruktion des 
Mantels und des gemustcrten Bändes S. 147 
Abb. 11; 151 Abb. 17). Nockert datiert den 
Mantel aufgrund archäologischen und ikono
grapbischen Vergldchmaterials in das 13. 
J a h r h u n d e r t und schlieBt nicht aus, daB es 
sich um ein Importstiick aus England han
delt. Unter dem Mantel lagen olfenbar zwei 
gänzlich vergangene Ringfibeln, die zu einem 
L d n e n h e m d gehörten. Das Haar der bestat
teten Frau war mit Wollgdlecht durchzogen 
und mit einem Wollaufsatz geschmiickt; es 
durfte sich um eine verheiratete Frau gehan-
delt haben. 

Aufgrund der ausluhrlichen Analyse des 
Grabgutes , des Vergldchmaterials und der 
aus den Uberschichtungen sich ergebenden 
Belegungsabfolge datiert Inga Serning die 
fundfiihrenden Gräber in das fortgeschrittene 
11. und 12. Jahrhunder t (1030/50-1200). 
Hierfiir spricht allein schon die fiir die späte 
Wikingerzeit und das Mittelalter typische 
Einfibdtracht (Ringlibel, Ausnahme: Grab 
170), wenngleich die fiir die ältere und mittle-
re Wikingerzeit charakteristische Zwei- und 
Mehrf ibdtracht mit ovalen Schalenspangen 
noch liir das 1 1. Jahrhunder t bezeugt ist, so 
vereinzelt auch in Nordschweden (vgl. Väst
annor, Grab 3, Dalarna, 101 Abb. 32). Be
merkenswert ist das Vorkommen von Schlä-

fenringen mit S-förmig umgebogenen oder 
umgdlochteten Enden, in einem Fall mit auf-
geschobenen Metallperlen. Vergleichbare 
Stiicke lassen sich vorwiegend aus dem Lado-
gaseegebiet und dem ostslawischen Bereich 
des westlichen RuBland anfiihren. Aus 
Schweden sind sie von einigen Hortfunden 
Gotlands und Smålands, weiterhin aus Sigtu
na und Gamla Lödöse, dort aus der Werk
statt eines Bronzeschmiedes, bekannt; die 
Fundzusammenhänge deuten auf das 11. und 
12. J ah rhunder t hin. In dieser Zeit muB man 
mit der Ubernahme slawischer Gegenstands
formen in Skandinavien rechnen, wie sie 
durch weitere Schmuckformen und Keramik 
("Ostseekeramik") , vor allem in den siid
lichen Landesteilen einschlieBlich der Ostsee-
inseln bezeugt ist. Aus welchem Gebiet und 
iiber welche Wege Schmuckformen wie die 
Schläfenringe Skandinavien errdchten, ist 
vorerst noch unklar. Hierzu bediirfte es einer 
eingehenden Analyse des ost- und westslawi-
schen Vergldchmaterials (zur chronologi
schen Gliederung von Schläfenringen im Be
reich der Bjelo-Brdo-Kultur im Karpaten-
becken und angrenzenden Gebiet vgl. J . 
Giesler, Prähist. Zeitschr. 56, 1981, 3 ff., be
sonders 104ff). 

Fiir die chronologische Einordnung des 
Fundmaterials von Leksand hat Inga Serning 
auch die Perlen herangezogen, unter Beriick-
sichtigung und in Ergänzung der Arbeit von 
J . Callmer; es hat sich jedoch herausgestellt, 
daB eine engere zeitliche Eingrenzung des 
Perlenmaterials nicht möglich ist. Bleiben 
schlieBlich die Munzen, die K. Jonsson ge-
sondert behandelt hat (S. 159 ff.). Aus einem 
Brand- und aus sechs Körpergräbern sind 
Miinzen des späten 10. bis späten 11. Jahr
hunderts zum Vorschein gekommen, mit 
Ausnahme des Exemplares aus dem Brand-
grab alle durchlocht und/oder geöst und 
demnach als Schmuck getragen. Das Grab 
222 — am tiefsten innerhalb der Grabgruppe 
im Waffenhaus gelegen — weist mit seinen 11 
Munzen nach den friihest möglichen Präge-
daten eine Spannweite von mehr als 110 Jahr
en auf (978-1090), das Grab 138 mit zwei 
Munzen eine solche von mehr als 25 Jahren 
(1000-1029), während die Gräber 156 und 
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252, ebenfalls jeweils mit zwei Miinzen, sich 
hinsichtlich der friihest möglichen Prägeda-
ten nicht oder kaum unterscheiden (997; 
1039-1040). 

Die Körpergräber 248 und 249 enthidten 
jeweils eine Miinze der J ah re 1037-1055 und 
1067—1093, ein Brandgrab vermutlich eine 
ungdochte Miinze Ethdreds II . (991-997). 
Selbest bei enger Miinzdatierung wird man 
die ältesten munzfiihrenden Gräber allenfalls 
in das erste und zweite Drittel des 11. Jahr
hunderts setzen können. Grab 222 belegt 
deutlich, daB englische und deutsche Munzen 
des späten 10. bis Mitte 11. Jahrhunderts 
offenbar eine länge Umlauf- und Nutzungs-
zeit aufwiesen. Da das Grab an tiefster Stelle 
(des Gräberfeldausschnittes) angelegt war 
und die Bestattete in Seitenlage vorgefunden 
wurde, durfte es sich um eine der friihesten 
Grablegen handeln (so Serning S. 93); mithin 
könnten bei weiter Auslegung und Rclati-
vierung der Miinzdatierung alle munzfiihren
den Gräber in die Zeit nach dem Ende des 11. 
J ah rhunder t s gesetzt werden (vgl. auch die 
gleichartigen Ringnadeln in Grab 138, t.p.q. 
1029, Grab 222, t.p.q. 1090, und Västannor, 
G r a b 3, t.p.q. 1086). Allenfalls die Brandgrä
ber und die möglicherweise zugehörige unge-
lochte Ethelred II-Miinze weisen auf das frii
he 11. Jahrhunder t . 

Munzen des 12. und 13. Jahrhunder ts sind 
nicht in den Gräbern von Leksand belegt, 
hingegen jeweils eine Miinze der Zeit um 
1360 und aus nicht genauer bestimmbarer 
hoch- oder spätmittdalterlicher Zeit in den 
Männergräbern 205 und 210 (Handlage). In 
das 14. J ah rhunder t gehört nach Form und 
Rosettenzier der Ringfibel auch das Frauen
grab 157. Diese späten Gräber belegen die 
vereinzelte Mitgabe von Trachtzubehör und 
Handgeld, doch durfte die Sitte, Tote mit 
Zubehör und Beigaben zu versehen, im Laufe 
des 12. und friihen 13. Jahrhunder ts auf dem 
Friedhof von Leksand aufgegeben worden 
sein; diesen Zeitpunkt schärfer abzugrenzen, 
(allt jedoch nach der derzeitigen Forschungs-
lage noch schwer. Hier wird nur die dringend 
gewiinschte Veröffentlichung weiterer spät-
wikingerzeitlicher und friihmittdalterlicher 
Grabfunde, vor allem aus Mittelschweden 

und Gotland, weiterfiihren. 
Inga Serning geht davon aus, daB das Grä

berfeld von Leksand in heidnischer Zeit ange
legt wurde (Brand- und Körpergräber). Der 
Ubergang zu west-östlich ausgerichteten 
Körpergräbern mit Bestattung in Riickenlage 
durfte sodann mit dem zunehmenden EinduB 
des Christentums zu verkniipfen sein. Ab wel
cher Zeit tatsächlich mit christlichen Bestat-
tungen zu rechnen ist, läBt sich aufgrund des 
archäologischen Materials nicht mit Sicher
heit sägen. Erst die Freilegung und Datierung 
des ältesten Kirchenbaus wird in dieser Frage 
Antworten bieten. 

Es ist sehr zu begriifien, daB Inga Serning 
abschlieBend das Gräberfeld in einen gröBe-
ren siedlungsgeschichtlichen Zusammenhang 
gestelit hat, wobei sie sich besonders der ar
chäologischen Denkmäler des näheren Um-
landes im sudlichen Siljanseegebiet zuge-
wandt hat (vgl. 96 f. mit Abb. 23-24; 111 
Abb. 52). Nach den Grabfunden zu urteilen, 
setzte eine feste Besiedlung erst im Laufe des 
11. J ah rhunder t s ein, während Einzelfunde 
und +=C-da t i e r t e Eisengewinnungsplätze 
auf Aktivitäten in der Zeit vom 7.-10. Jahr
hundert hinweisen. Eisengewinnung und 
J a g d haben wohl die Wirtschaftsbasis der äl
testen Bevölkerungsgruppen gebildet, mit der 
festen Besiedlung kamen Landwirtschaft und 
Handel hinzu; mit dem Export von Eisenpro-
dukten und Pelzwaren durften vermutlich 
iiber Mittelschweden und Gotland östliche 
Gegenstandsformen ihren Weg nach Norden 
gefunden haben. Eine dauerhafte Siedlungs-
struktur und geregdte Verbindungen zu den 
sudlichen Gebieten boten schlieBlich den 
Hintergrund fiir die Christianisierung. 

Den AbschluB biidet ein Beitrag von Th. 
Sjovold iiber die anthropologischen Unter
suchungen des Skelettmaterials mit Angaben 
iiber Geschlechts- und Altersverteilung, Kör-
perlänge und Pathologie sowie einem Ver
gleich mit sechs Kirchfriedhöfen des Mittel
alters in Schweden und Norwegen (170 Abb. 
3). 

Im archäologischen Beitrag sind einige 
kleine Unstimmigkeiten zu vermerken. Auf S. 
73 muB es heiBsen: Tabelle 4, S. 94 statt 
Tabelle 1, Abb. 24a, S. 86 Knut 1029-1035 
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statt Ethelred; S. 92, Miinze, Grab 205, um 
1360 statt 1319; Hinweis in Unterschrift auf 
G r a b 137 statt 138; S. 94, tabelle 4, grab 41 
statt 42 und 42 statt 41; S. 121, Grab 205, 
Miinze Magnus Eriksson 1319-1363, um 
1360, statt Miinze, Ende 15. — Anfang 15. 
Jahrhunder t . 

Die verschiedenen Beiträge zur friihen Ge
schichte der Kirche und des Gräberfeldes von 
Leksand haben wichtige neue Erkenntnisse 
zur Heschichte der Bekehrungszcit und der 
friihen Kirche in Nordschweden geliefert. 
Hier wie an vielen anderen Stellen im nördli
chen, westlichen und mittleren Europa hat 
man gerade in letzter Zeit den kulturellen 
Anderungen der Umbruchszeit vom Heiden
tum zum Christentum neue Aufmerksamkeit 
gewidmet (vgl. beispidsweise C. Ahrens 

(Hrsg.) , Friihe Holzkirchen im nördlichen 
Europa, 1981). Im archäologischen Quellen-
gut spiegeln sie sich sicherlich in regional un-
terschiedlicher Weise wider. 

In Zukunft wird zweifellos ein räumlich 
und zeitlich weit ausgrdfender Vergleich eine 
reizvolle Aufgabe sein; insofern ist es be-
dauerlich, daB die wichtigen Beiträge nicht in 
ausfiihrlichen Resumées auf Englisch, Fran
zösisch oder Deutsch zusammengdäBt word
en sind. 

Michael Muller- Wille 
Institut liir Ur- und 
Friihgeschichte. 
Olshausenstrasse 40, 
GebäudeNI 
D-2300 Kiel 1 

Med arkeologen Sverige runt. Sverker Janson och 
Erik B. Lundberg ed. 2 omarbetade och ut
ökade upplagan. När? — Var? — Hur? Se
rien. Forum. Stockholm 1980. 366 s. ISBN 
91-37-07212-9. Pris ca 135 kr. 

Riktigt bra böcker brukar komma ut i uppla
ga efter upplaga. Detta gäller lyckligtvis 
också inom arkeologin och speciellt böcker av 
handbokskaraktär . 

Den nu anmälda boken har som sin klassis
ka föregångare den 1904 utkomna första upp
lagan av Oscar Almgrens Sveriges fasta forn
lämningar från hednatiden. Tredje upplagan av 
det ta arbete kom så sent som 1934. Almgrens 
bok är vår första som innehåller landskapsvi
sa fornlämningsöversikter. Den vittnar om att 
man redan för 80 år sedan var fullt på det 
klara med att landets olika delar också hade 
en individuell särprägel då det gällde forn
lämningsbeståndet. Detta trots att några riks
omfattande fornminnesinventeringar då ännu 
inte genomförts. 

Almgrens landskapsbeskrivningar var 
mycket kortfattade — totalt omfattade de en
dast 49 s. Det skulle dröja över 30 år tills de 
1965 fick en avlösare genom första upplagan 

av Med arkeologen Sverige runt (anmäld i denna 
tidskrift 1966 (s. 184-185) av Henry Simons
son). Incitamentet till detta arbete kom från 
Danmark där redan två år tidigare en and-
raupplaga kommit ut av Med arkaeologen Dan
mark rundt. Bägge handböckerna hade ett me
ra praktiskt format än det nu utkomna arbe
tet. De gick med någon svårighet ned i en 
normal kavajficka. I övrigt skiljer de sig gan
ska mycket från varandra. Det märks att den 
svenska boken är ett i hast tillkommet beställ-
ningsarbete. Den är visserligen mycket vack
rare och mera glättad än den danska men 
denna ger ändå, trots att den har ett mycket 
enklare typografiskt utförande, ett mera pro
fessionellt intryck. Anledningen härtill är väl 
främst att danskarna redan hade erfarenheter 
från sin egen första upplaga. Härtill kommer 
att den danska boken också omlängsmässigt 
vann över den svenska med 440 s. mot 352, 
med 532 beskrivna lokaler mot 482. Slutligen 
var den danska boken flera gånger billigare 
än den svenska — häri avspeglade sig för
modligen den förväntade betydligt större 
spridningen i det av tradition mera lörnmin-
nesintresserade Danmark. 

Den svenska nyupplagan skiljer sig i mångt 

Förmännen 79 (1984) 



Recensioner 35 

och mycket från sin föregångare. Detta gäller 
först och främst omfånget. Den nya boken är 
till formatet precis dubbelt så stor som den 
gamla. Därigenom har den tyvärr också förlo
rat en av sina stora fördelar — nämligen den 
att lätt kunna tas med ut i fält. Mot detta kan 
hävdas att dagens turister tar sig fram med 
bil och därför har mindre olägenhet av det 
stora formatet. Då det gäller materialets redo
visning på kartor är ett stort format en defini
tiv fördel — likaså ger den kraftigare typogra
fin bättre läsbarhet. Innehållsmässigt har 
man inhämtat och passerat det danska för
språnget. Den nya boken redovisar 591 mot 
tidigare 482 fornlämningslokaler. 

Studerar man bokens redaktion och dispo
sition märker man väl kontinuiteten från för
sta upplagan. I redaktionen ingår nu som 
tidigare Sverker Janson och Erik B. Lundberg 
som huvudansvariga. Från första upplagan 
kvarstår inledningskapitlet "Historia ur forn
lämningar" av Carl-Axel Moberg — veder
börligt ajourfört och en fascinerande läsning, 
dä r vi bl.a. far veta att det globalt så lilla 
Sverige inte har någon alldeles "egen" forn
tid, utan att denna på alla punkter ingår i 
större sammanhang. I kapitlet "Fornminnes
vå rd" tecknar Sverker Janson bakgrunden till 
vår nuvarande fornminneslag som är grund
valen för all arkeologisk verksamhet i vårt 
land. Nytt i detta kapitel är redovisningen av 
den 1978 fullt genomförda fornminnesinven
teringen genom Riksantikvarieämbetet. Kul
turminnesvårdens aktuella organisation redo
visas också här. Helt nya är det av Gustaf 
Trotzig författade kapitlet om "Arkeologen 
och hans a rbe te" samt det av Carl Olof Ce
derlund skrivna om "Havets fornlämningar". 
Trotzig orienterar både om förskningshistoria 
och för den arkeologiska undersökningsmeto

diken och dess hjälpmedel. Han tipsar även 
amatörarkeologen om meningsfulla uppgifter 
i kulturminnesvårdens tjänst. Cederlunds ka
pitel föranleds av införandet av en paragraf i 
fornminneslagen 1967 om skydd av "skepps
vrak äldre än 100 år" . 

Bokens huvudändamål är emellertid att ge 
en god orientering om rikets fornlämnings
bestånd och att landskapsvis presentera detta 
samt att för varje landskap välja ut ett repre
sentativt urval av för besök lämpade fornläm
ningslokaler. Att i detalj kritisera de presenta
tioner och det urval som gjorts ställer sig 
svårt eftersom arbetet gjorts av specialister på 
de olika regionernas fornlämningsbestånd. 
Inte mindre än 23 experter (förra upplagen 
19) har medverkat i detta arbete. I allmänhet 
är det en expert som ensam svarar för ett 
landskap. I komplicerade fornlämningsrika 
fall som t.ex. Skåne och Småland har upp till 
tre personer samarbetat . I stort sett är det 
s amma uppbåd som svarat för de bägge upp
lagorna men många nya namn finns också 
med. I allmänhet har man grundligt reviderat 
sitt material, endast i undantagsfall märker 
man ett bristande engagemang i den riktning
en. Författargruppens storlek har med natur
nödvändighet medfört att materialet blivit 
ganska ojämnt behandlat — en hårdare re
daktionell styrning hade nog inte skadat. Ny-
upplagan av Med arkeologen Sverige runt är 
emellertid ett mycket värdefullt tillskott till 
beståndet av svenska arkeologiska handböc
ker. Sådana behövs både av rikstäckande om
fattning och för lokalt bruk. J a g vill i detta 
senare sammanhang också omnämna de för
tjänstfulla Vägvisare till kulturen som utges 
genom länsstyrelserna (Stockholms län 1977, 
Uppsala län 1979). 

Jan Peder Ijimm 
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Arkeologi i Sverige 1980. Under redaktion av 
Agne Furingsten, Tiiu Andrae, Sune Jönsson 
& Håkan Thorberg. Riksantikvarieämbetet 
och Statens historiska museer Rapport 
1983:3. Stockholm 1983. 307 s. ISBN 91-
7192-55-1. Pris ca 90 kr. 

Sedan mitten av 1960-talet har Riksantikva
rieämbetets uppdrags-Zutgrävningsverksam-
het sammanstäl l t årliga rapporter över alla 
arkeologiska utgrävningar i Sverige. Efter 
några års uppehåll har nu 1978, 1979 och 
1980 års redogörelser utkommit i snabb följd. 
Det är glädjande att se att denna form av 
rapportering i det senaste bandet har vidgats 
till att omfatta alla former av arkeologiskt 
fältarbete, alltså även fornminnesinvente
ringen och dess resultat. 

Avrapporteringen av de enskilda uppdrag
en ser ut att vara informativ både om orsaken 
till och resultaten av undersökningen. På en 
punkt måste jag dock framhålla att de statis
tiska sammanstäl lningarna av årets uppdrag 
har tappat en viktig information: redovis
ningen av antalet borttagna inventerade forn
lämningar i fornlämningsregistret. Den är så 
mycket mer viktig som man har fört in forn
minnesinventeringens resultat i volymen och 
K. G. Selinge i ett långt avsnitt diskuterar 
just fornlämningsstatistik. 

Antalet borttagna, registrerade fornläm
ningar ger också ett mått på både utgräv
ningsverksamhetens kapacitet i förhållande 
till hela fornlämningsbeståndet, normalt ca 
0,05 % , men också, regionalt, en bild av kul
turlandskapets variation med mer eller mind
re skadade fornlämningsbestånd. 

En annan nyhet är att ett antal av UV:s 
och inventeringens medarbetare har redo
gjort lör intressanta delar av sina arbetsområ
den och resultat. 

De sammanlagt elva bidragen uppvisar na
turligtvis också olika nivåer av vetenskaplig 
medvetenhet men som en inledning till vidare 
bearbetning är de viktiga startpunkter, då de 
redovisar praktiska erfarenheter kring ett be
tydande faktamaterial. 

I stor utsträckning rör sig uppsatserna om 
problem kring bronsålder/äldre järnålder (6) 
och medeltid (3). Med undantag för Sten 

Teschs bidrag, som tar upp utgrävningar av 
bronsåldershus i Södermanland och i Skåne, 
är det frågan om fornlämningskategorier som 
var ofullständigt redovisade eller förbisedda 
vid förstagångsinventeringen. Orsakerna här
till och de omvärderingar som revideringen 
kan komma att leda till, antyds i de flesta av 
uppsatserna. 

På några punkter måste jag dock ställa mig 
tveksam till resultaten. Gerhard Flink har ta
git upp fornlämningsbeståndet i Litslena sn i 
norra Trögden, öster om Enköping. Han dis
kuterar där dels frågan om "bygdegravfält", 
dels gravfältsstorlek som mått på levande po
pulation. Han kommer till resultatet att det 
väl kända Kälsta-komplexet, kartlagt av Kul
turgeografiska institutionen vid Stockholms 
Universitet, skulle representera en tätort från 
äldre järnålder , belägen vid innersta delen av 
en av de vikar, som delar Trögden i flera 
delar långt in i yngre järnålder. Flink hänvi
sar här till att revideringen har gett känne
dom om ett antal gravfält från äldre järnålder 
i området , men att dessa är mindre än 
Kälsta-komplexet. 

Redan en genomgång av förstagångsinven
teringen (jfr H. A. Liden & J . Gustavsson i 
Fornvännen 1981) visar att området NV om 
Kälsta hyser en rad äldre järnålderskomplex 
med ca 2 km internavstånd. Flera av dem har 
ett stort antal registrerade fornlämningar, 
även om Kälsta har blivit lättare att storleks-
beräkna genom den utförda karteringen. Be
byggelsebilden tyder alltså snarare på en 
bygd av jämbördiga gårdar på ca 2 km av
stånd från varandra. Gravfältsstorleken är 
troligen här som i övrigt i Mälarområdet be
roende av den tid gravfältet har använts och 
de största komplexen visar regelmässigt kon
tinuitet bakåt in i bronsålder. Man behöver 
alltså inte laborera med special- eller tätorter 
vid tolkningen av faktamaterialet, även om 
förslaget skulle se lockande ut. Härtill kan 
fogas att den av O. Almgren lanserade be
teckningen "bygdegravfält" sedan länge sak
nar relevans eftersom de stora gravfälten före
kommer så nära varandra att de måste repre
sentera enskilda bosättningar, ej stora byg
der. 

Björn Winbergs analys av det reviderade 
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fornlämningsregistret för Hallebyområdet i 
Skärkinds sn i Östergötland är också intres
sant ur bebyggelsehistorisk synpunkt. Genom 
upptäckten av omfattande stensträngssystem 
även i anslutning till den medeltida bytomten 
Halleby II (S. O. Lindquist 1968) och bristen 
på gravar från yngre järnålder här framför 
han möjligheten att Halleby II a r e n medelti
da återkolonisering av ett bebyggelseområde 
från äldre järnålder, medan bebyggelsen un
der yngre järnålder troligen skulle ha legat 
vid det senare säteriet, Halleby I I I . När han 
däremot talar om ett sammanhängande be
byggelseområde med flera samtidiga boplat
ser under äldre järnålder, måste man ställa 
sig mera tveksam. 

Gravfälten från äldre järnålder, enligt revi
deringen med tillsammans ca 300 anlägg
ningar, är inte större än att de skulle kunna 
representera en normal äldre järnåldersbo
sättning i Östergötland (jfr Fiskeby, Alvastra, 
Viby, Kungshögabacken m.fl.). Man kan 
också konstatera att morfologi och fynddate-
ringar i de undersökta delarna av komplexet 
aldrig visar absolut samtidighet för de olika 
gravfalten. De skulle lika gärna kunna tolkas 
som tillhörande en kronologisk "kedja" av 
gravfält, som allt efter bebyggelsens behov-
av ny, ej utpinad åkermark har anlagts invid 
successivt flyttade boplatslägen. Utan att ha 
sett de nytillkommande gravfälten vid Halle
by II vill jag dock reservera mig för att dessa 
kan representera en andra, samtidig äldre 
järnåldersenhet . 

Stort sett ger hela gruppen av uppsatser 
kring revideringsproblemet ett betydande 
nytt tillskott till den bebyggelsehistoriska dis
kussionen. Detta gäller också Sten Teschs 
genomgång av husgrundskomplexen vid Tu
ringe i Södermanland och i området vid Stora 
Köpinge intill Ystad. Han påvisar de många 
gemensamma dragen i utnyttjandet av olika 
nischer i kulturlandskapet. Inte minst i det 
komplicerade gyttret av stolphål och härdar 
tillhöriga oliktidiga husgrunder på respektive 
boplatser far man liksom i gravfältsstorlekar-
na ett tydligt tidsperspektiv: de representerar 
ständiga flyttningar av små befolkningsgrup
per. Särskilt när det gäller Turinge diskuterar 
Tesch också försörjningsområdets storlek och 

den svåra avgränsningen mellan olika områ
den på var sin sida av en fjärd i bronsålders
havet. Försiktigtvis måste man nog som 
Tesch gör ännu ge möjlighet för olika tolk
ningar, men just Turinge-exemplet synes 
mig, genom de båda aktuella områdenas olika 
fornlämningssammansättning, snarast tala 
för, att de tillhör samma försörjningsområde/ 
bosättning. 

Ronnie Jensens sammanställning av de 
genom laga skiftet och tidigare övergivna by-
tomterna i Uppland är också en nyttig läs
ning, både för dess definition av vilka som 
skall räknas som fornlämningar av dessa by-
tomter, och lör den sammanställning av ma
terialet som ges. Möjligheten till utgrävning 
av ett antal tomter ökar härmed och därmed 
också möjligheten att analysera åldern och 
omfattningen av bybebyggelse i Mälarområ
det. 

Slutligen kräver Agne Furingstens intres
santa diskussion kring eventuella förändring
ar i den nordiska arkeologins teoretiska in
riktning ett omnämnande. Han har därvid 
utnyttjat Nordic Archaeological Abstracts (NAA) 
1974—1980. Som Furingsten framhåller krävs 
en ständig teoretisk och metodisk medveten
het när man skriver och publicerar. En med
vetandehöjning behövs säkert hos många av-
oss. Men jag är inte säker på att Furingstens, 
som han själv säger, enkla kvantitativa analys 
av "abs t rac t s" är möjlig utan att man först 
granskar förhållandet mellan den publicerade 
grundtexten och sammanfattningen (ab-
stract) resp. klassificeringen av materialet en
ligt NAA:s regler. Det rör sig här om de sju 
första årgångarna av en nyttig serie, men vi 
måste samtidigt vara medvetna om att den 
stigande erfarenheten hos redaktionen med 
all sannolikhet ändrar klassificeringen i prak
tiken. Man måste därför först genom ordentli
ga stickprov pröva om redaktionens och gran
skarens klassificering stämmer överens. Först 
därefter blir det möjligt att dra slutsatser ur 
materialet. Detta är också något som gäller 
den analys av de nordiska doktorsavhand
lingarna i arkeologi och anslutande ämnen 
som Ola Kyhlberg har gjort i annat samman
hang och som Furingsten använder som jäm
förelsematerial för sin egen undersökning. 
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Men i stort är de slutsatser Furingsten drar 
av stort intresse och väl värda att beakta. 
Tvärvetenskapligheten ställer stora krav på 
en teoretisk medvetenhet kombinerad med 
praktisk verklighet. Det finns också och måste 
finnas många sorters arkeologi. 

O m Furingstens tes om ett omvänt förhål
lande mellan antal teoretiska uppsatser och 
befintlig materialmängd håller är inte lätt att 
säga utan närmare analys. Den låga, i pro
cent räknade, andelen teoretiska arbeten kan 
i absoluta tal vara lika stor som för andra, 
fyndfattigare perioder. Utrymmet för direkt 
teoribildning är ändå relativt begränsat och 
resultatet kräver tid för att mogna och accep
teras. 

Det är alltså en intressant väg Arkeologi i 
Sverige har beträtt genom 1980 års årgång. 

Det är viktigt att på detta sätt fä ett mer 
aktuellt underlag för kunskapen om de viktiga 
fältarbetsformerna, inventering och utgräv
ning i väntan på de större vetenskapliga ana
lyserna, som i regel låter vänta länge på sig. 
Härmed skapas också intressanta infallsvink
lar för dem som fär i uppdrag att analysera 
5-årstrenderna för sammanställningen i 
Arkeologiska Samfundets Swedish Archaeology, 
som från och med 1976-1980 tillsammans 
med Nordic Archaeological Abstracts, ersätter 
Swedish Archaeological Bibliography. Den 
första volymen har nyligen utkommit. 

Björn Ambrosiani 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Hans Neumann, Olgerdiget — et bidrag til Dan
marks tidligste historie. Skrifter fra museumsrå
det for Sonderjyllands amt, 1. Haderslev. 
1982. 158 s. 13 pl. ISBN 87-88376-00-1. 

Det arkeologiska utforskandet av förhistoris
ka befästningsverk i Danmark och särskilt på 
Jyl land tycks ha haft en högkonjunktur under 
70-talet. För inte så länge sedan hade jag 
nöjet att för Fornvännens läsare anmäla se
naste nytt om Danevirke i form av tvenne 
publikationer (Damell 1979). Nu gäller det 
alltså Olgerdiget, en för svenska arkeologer 
mindre känd förhistorisk gränsspärrning i 
form av rester av liera palissadverk och en 
grävd grav nära den lilla orten Tinglev i söd
ra delen av Jylland. Denna hittills löga upp
märksammade fornlämning kan emellertid 
visa sig viktig även för svensk arkeologi, något 
som jag återkommer till längre fram i denna 
anmälan . Boken inleds med ett sammandrag 
där författarens slutledningar kort redovisas, 
d.v.s. att Olgerdiget är en gränsspärr anlagd i 
början av yngre romersk järnålder på gränsen 
mellan två kända arkeologiska kulturområd
en, sannolikt Anglernas och Jydernas forna 
s tamområden. 

Därefter följer en genomgång av själva 
namnet Olgerdiget, varvid konstateras att det 
i Tinglevs socken finns en levande tradition 
om såväl namnet som fornlämningen. I litte
raturen dyker namnet dock upp först år 1768. 
Vad namnets förled betyder har man uppen
barligen inte säkert kunnat fastslå. Att efterle
den betyder grav eller dike synes klart. 

I den följande genomgången av tidigare 
litteratur runt fornlämningen konstateras, att 
osäkerhet i viss mån rått beträffande tolk
ningen av anläggningen och framför allt läm
ningens ålder och utsträckning. 

För att komma till rätta med dessa problem 
genomfördes, genom Nationalmuseet och Ha
derslev Museum, åren 1963-72 en rad mindre 
utgrävningar av Olgerdiget vilka noga be
skrivs. Till utgrävningsbeskrivningen hör en 
översiktskarta jämte planer och profiler i bo
kens slut. Utgrävningarna påvisade resten av 
tre palissadverk och framför dem en ca 4 m 
bred och ca 1,60 m djup grav. Varken palis
sadverk eller grav sträckte sig längs hela den 
forna spärrningens totala längd på ca 12 km 
fågdvägen. Mossar, kärr och vattendrag har 
delvis ersatt spärrningen. Palissadverkens to
tala längd tycks vara 7,5 km, medan graven 
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endast finns i anslutning till höjdsträckningar 
och till en sammanlagd längd av ca 2 km. 
C 14-dateringar av palissadpålar visar på en 
datering till romersk järnålder och möjligen 
att den s.k. palissad 1 skulle kunna vara nå
got, men obetydligt, yngre än palissad 2 och 
3. Palissad 1 är den bakersta från graven 
räknat . Självfallet har också försök gjorts med 
dendrokronologi där man väl dock ännu ej 
har helt säkra serier så långt bakåt i tiden. 
Som en kuriositet kan nämnas att spår av 
sågning kunnat konstateras på palissadpålar, 
vilket visar att man känt till sågningstekniken 
i Norden vid denna tid. Annars härrör enligt 
förf. Nordens äldsta sågfynd från Gotlands 
vikingatid. Förf. tycks då ha glömt de "små-
sågar" man då och då påträffat från vår 
bronsålder. 

I den arkeologiska beskrivningen av Olger
diget ingår också en landskapsanalys, syftan
de till att klarlägga bebyggelsemöjligheterna i 
Sydjylland i stort och framför allt de naturliga 
kommunikationslinjerna. Här ingår också ett 
avnitt om bebyggelse och samfärdsel under 
äldre järnålder , varvid givetvis huvudvägar
na upp genom Jylland är särskilt viktiga. 
Förf. konstaterar, att bebyggelsen tycks ha 
varit l u d d a d i området med ett avbrott mitt 
på Sönderjylland, där också trafikförbindel
serna snävas ihop till en enkel passage, föror
sakad av naturförhållandena just här. Förf. 
går i sammanhanget även igenom den arkeo
logiska bebyggelsebakgrunden under yngre 
bronsålder och äldre järnålder, varvid stor 
vikt läggs vid den sannolika förekomsten av 
vagnar redan under bronsålder och äldre 
järnålder , vilket förf. tar som bevis på att 
delvis anlagda vägar också funnits vid denna 
tidpunkt. Förf. menar också att den sociala 
överklassen, de rika, sannolikt etablerat sig i 
närheten av huvudvägarna för att på så sätt 
lättare kunna deltaga i handelsverksamhet 
etc. För att närmare belysa bl.a. detta pekar 
förf. på de romerska importföremålens sprid
ningsbild i Sydjylland, som ju onekligen del
vis sammanfaller med vägsträckningarna. 
O m arkeologerna nu inte dragit våglinjerna 
efter fyndspridningen förstås, så att vi står 
inför ett cirkelbevis. Till förfis försvar skall 
dock sägas, att han rekommenderar stor för

siktighet då det gäller tolkningen av kartbil
den. 

Därnäst genomgås andra s.k. "folkevolde" 
i Jylland. Detta är intressant läsning. Synd 
bara att man vet så lite om dessa anläggning
ar. Några tycks dock ligga på eller vid härads
gränser. Osökt kommer man som svensk ar
keolog att i detta sammanhang tänka på så
dana anläggningar som det s.k. "Götavirket" 
i Östergötland (Norden 1938 s. 242 ff.) som ju 
hittills trotsat alla tolkningsförsök. 

I sammanhanget gör författaren fö. också 
en utblick mot "Befestninger i udlandet" 
dock utan att säkra paralleller kan påvisas. 
De romerska limesanläggningarnas betydelse 
i sammanhanget understrykes dock. 

Så kapitlet om utgrävningarnas resultat, 
vilket redan delvis berörts i det föregående 
vad beträffar dateringar, konstruktion och ut
sträckning. Här nämner förf. dessutom att 
Olgerdiget måste ha haft ett samband med 
den berömda Jylländska härvägen, som un
der förhistorisk tid haft en något västligare 
sträckning vid passagen av Olgerdiget än vad 
den fick senare, under medeltiden. Anlägg
ningens funktion diskuteras även. Förf. me
nar att det knappast kan röra sig om ett rent 
försvarsverk. Snarare kanske man borde ar
beta med begreppet " tul lgräns" eller "tull-
spärr". 

Ovanstående resonemang leder vidare in i 
frågeställningar om man i det arkeologiska 
materialet skulle kunna se tecken på att olika 
s t ammar eller folk levat åtskilda av graven, 
som då förutom tullgränsfunktion skulle ha 
tjänat syftet att vara även en politisk gräns 
och kanske därtill militär och administrativ. 
För att söka klargöra nämnda sammanhang 
görs en omfattande genomgång av områdets 
arkeologiska fyndmaterial i stort, varvid re
sultatet blir att vissa särdrag kan urskiljas på 
båda sidor om "gränsen" under yngre ro
mersk järnålder, vilket tyder på att det verk
ligen rört sig om en gräns mellan två folk
s tammar . Den äldre romerska järnålderns 
fyndmaterial visar dock på enhetlighet, varför 
"stamprofileringen" alltså måste ha skett un
der yngre romersk järnålder. 

För att närmare söka utreda dessa teorier 
och vilka s tammar det kan ha varit fråga om 
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går så förf. in i det bräckliga historiska mate
rialet. Som redan nämnts går förfs teori ut på 
at t de aktuella s tammarna är Anglerna och 
Jyde rna . De klassiska beskrivningarna av 
Norden hos romerska geografer såsom Taci
tus m.fl. genomgås dock utan att förf. finner 
säkra belägg för var de olika stammarna 
exakt haft sina områden. 

Ytterligare källmaterial av skilda slag 
genomgås också, varefter förf. tycker sig fa 
belägg för teorin att Anglerna, de som senare 
erövrade delar av nuvarande England, var 
den stam som under stark politisk ledning och 
enighet uppfört Olgerdiget. Självfallet är de 
resonemang som leder fram till nämnda slut
sats mycket sinnrika, faktaspäckade och över
tygande. En noggrann och kritisk granskning 
av det framlagda materialet skulle naturligt
vis ge många motargument mot de förda reso
nemangen, men ett sådant arbete ligger utan
för syftet med denna anmälan. Det bör även 
nämnas att förf. i bokens slutdel följer upp de 
historiska resonemangen ända till Harald 
Blåtands tid med slutklämmen, att Olgerdi
get varit en bestående gräns som delat Sön
derjylland ända tills Jdl inge-kungarnas riks
samling upphävde detta förhållande. Boken 
har en omfattande tysk sammanfattning. 

Det är svårt att i sammanfattande form 
redogöra för alla de intressanta arkeologiska 
och historiska hypoteser förf. framfört i denna 
faktaspäckade bok. Endast några i mitt tycke 
intressanta huvuddrag har tagits fram här. 
Detta bl.a. beroende på att jag själv i en 
uppsats i årsboken Uppland 1974 framfört lik
nande tankar om ett uppländskt, centralt 
" s t a m o m r å d e " på Uppsalaslätten, skyddat 
av borgar vid färdvägarna in mot slätten (Da
mell 1974). Enligt mitt antagande skulle 

också denna etablering ha skett under yngre 
romersk järnålder. Jus t detta centrala "stam
o m r å d e " har sedan blivit kärnan i en sakta 
framväxande statsbildning, den forna svea-
statcn. 

Att liknande tankar nu framförs från andra 
håll inom nordiskt område känns onekligen 
inspirerande och lockar till fortsatta studier. 

Någon egentlig kritik mot boken Olgerdiget 
har alltså ej framförts i detta sammanhang. 
Att kritisera är heller inte så lätt utan, som 
antytts , relativt omfattande forskningsinsat
ser. J a g vill därför snarare se boken Olgerdiget 
som en inspirationskälla, väl värd att med 
kritisk blick studeras, inte minst av de for
skargrupper som sysslar med fornborgar och 
de ekonomiska och politiska system som 
kanske legat bakom deras tillkomst. Och, som 
nämnts , kanske boken kan ge upphov till ny 
debat t och forskning kring Arthur Nordens 
teor ierom "Götavirket" etc. 
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Charlot te Blindheim, Birgit Heyerdahl-Lar-
sen & Roar L. Tollnes, Kaupang-funnene. Bind 
I. Norske Oldfunn X I . Oslo 1981. 223 s. 1 
färgpl., 87 Pl., 2 kartor. ISBN 82-7181-019-7. 

Kaupang i Tjölling, Vestfold, är ett av de 
stora namnen i Norges och Nordens förhisto
ria. Redan under förra hälften av 1800-talet 
lokaliserades här platsen lör den handels
plats, Skiringssal, som omtalas av Ottar . Allt
sedan de systematiska utgrävningarna i Kau
pang började 1959 har projektets ledare 
Charlot te Blindheim och även flera av hennes 
medarbetare publicerat artiklar om platsen 
och om det arkeologiska materialet därifrån. 
Detta har emellertid varit preliminära med
delanden eller gällt begränsade fyndkatego
rier. Det är därför med både nyfikenhet och 
stora förväntningar man tar itu med det förs
ta bandet av Kaupang-funnene. 

M a n kan nu inte vänta sig en samlad pre
sentation av hela materialet inklusive gräv
ningarna på Bikhjolbergen. Redan i förordet 
sägs klart ifrån att materialet från gravfältet 
på Bikhjolbergen är så omfattande och ställer 
så höga krav på publikation vad gäller planer 
o.s.v. att det vore ogörligt att publicera det i 
det första bandet; det kommer alltså att lå 
utgöra band II . Detta första band är istället 
att se som en inledning till en publikations
serie om Kaupang. Det innehåller tre separa
ta delar. Del 1 "Bakgrunnsmateriale" är en 
omfattande och utmärkt introduktion i form 
av kapitel om forskningshistorik, en bosätt-
ningshistorisk översikt och en presentation av 
de olika gravfalten i Kaupang. Del II kallas 
"Gravskikk og funn", men denna del av 
boken befattar sig endast med lösfynd och 
undersökningar gjorda före 1950, d.v.s. hu
vudsakligen Nicolaysens grävningar på 1860-
talet. Sluligen innehåller del III "Katalog 
med plansjer" själva materialpublikationen, 
dä r en omsorgsfull och tidsödande omkatalo-
gisering av alla de gamla fynden gjorts. Bild
materialet utgörs av fotografier och teckning
ar av föremålen. Med beklagande konstaterar 
författaren att teckningarna utförts under en 
lång följd av år av fem olika personer. Många 
av teckningarna är tyvärr ganska skissartade. 

I del I ger Charlotte Blindheim en översikt 

av de skriftliga källor som nämner Skiringssal 
och Kaupang . Det är intressant att notera att 
O t t a r är den ende som talar om Skiringssal 
som handelsplats. Ottars uppgift bör ses som 
en förkortning: handelsplatsen Skiringssal i 
stället för handelsplatsen i Skiringssal. Blind
heim återger även den diskussion som förts av 
historiker och filologer angående platsens 
identifiering och om där funnis a) en handels
plats b) ett tempel c) ett kungasäte. Arkeolo
gin har enligt Blindheim inte kunnat bidraga 
med så mycket ifråga om tempel eller kunga
säte, men väl desto mer när det gäller han
delsplatsen. 

Roar L. Tollnes ger så en beskrivning av 
den lokala topografin och betonar landhöj
ningens betydelse — havsytan stod under den 
aktuella tiden 2,5—3 m högre än idag. Det 
visar sig att bosättningen har varit utpräglat 
s t randbunden; bryggorna var det centrala. 
Kommunikat ionerna till lands och framför 
allt till sjöss har varit mycket gynnsamma — 
trots detta försvinner Kaupang till förmån för 
Tonsberg, som kanske hade ett ännu gynn
sammare läge. 

I anslutning till presentationen av topogra
fin och kommunikationsmöjligheterna ger 
Charlot te Blindheim en bosättningshistorisk 
skiss baserad huvudsakligen på fornsaksma
terialet, men hon använder också i någon 
mån or tnamnen. Den fasta bosättningen i 
Tjölling kan med hjälp av fynd av flintskäror 
sannolikt föras tillbaka till senneolitisk tid. 
Från äldre järnålder finns rika gravfynd tol
kade som yttringar av en ätts rikedom, en 
rikedom som sammanhänger med handels-
och kulturkontakter med kontinenten. Dessa 
kontakter bryts tydligen under 500-talet och 
ersätts under vendeltid av östliga kontakter 
med vendelkulturens område. De östliga kon
takterna kan sedan i gravlältsmaterialet följas 
ner i vikingatid, med ett gravskick som tolkas 
såsom samhörande med Birka. Blindheim av
slutar sin översikt med att konstatera att det i 
Tjölling rådde en mycket nära förbindelse 
mellan marknadsplats och omland, något 
som hon anser inte föreligger vare sig ifråga 
om Birka eller Hedeby. 

Kaupangkomplexet omfattar följande går
dar: Nordre Kaupang, Söndre Kaupang, La-
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moya och sannolikt också Bjonnes. På alla 
dessa gårdar har det legat större eller mindre 
koncentrationer av gravar som troligen hade 
anknytning till kaupangen. De flesta är nu 
försvunna. Birgit Heyerdahl-Larsen vill för
söka dels fastställa gravlältens ursprungliga 
utsträckning, dels undersöka deras förhållan
de till den lokala topografin. Hon gör intres
santa observationer angående långhögarna, 
både ifråga om deras orientering — de tycks 
vara anlagda efter terrängförhållandena, och 
ifråga om den gravlagdas kön — de tycks 
vara anlagda över kvinnor. Det är intressant 
(och mycket dystert!) att se hur antalet gra
var minskar p.g.a. bortodling allteftersom 
åren går. Heyerdahl-Larsens slutsats manar 
fram en bild vi känner igen från Birka: Bo
sättningsområdet var en gång i tiden helt om
gärdat av gravar. 

I del II "Gravskikk og funn" utgörs som 
redan nämnts materialet av lösfynd och ut
grävningar från tiden före 1950 (ifråga om 
utgrävningar huvudsakligen Nicolaysens un
dersökning 1867). Vid diskussionerna om 
gravskicket hålls det nyare materialet med 
något enstaka undantag helt utanför, men 
författaren sitter naturligtvis inne med en 
mängd viktigt jämförelsematerial som läsaren 
inte får ta del av. När det gäller dateringen av 
olika fyndkategorier används däremot det 
nya materialets fyndkombinationer frikostigt 
som jämförelsematerial. Det hade kanske 
varit bättre om utförligare diskussioner om 
gravskicket hade fatt anstå till volym II, så 
att det nya och det gamla materialet hade 
kunnat behandlas i ett sammanhang. 

En källkritisk värdering av Nicolaysens ut
grävningar på Kaupang har tidigare gjorts 
(Blindheim 1977, s. 11 fT.); resultatet av den 
är att just hans Kaupangundersökning, mer 
än hans andra undersökningar i Vestfold, kan 
anses som "försvarlig" och därigenom an
vändbar , trots att hans dokumentation är 
"sorgdig knapp" . Ett problem är att av de 79 
högar Nicolaysen undersökte 8 inte innehöll 
några som helst spår av begravning och detta 
trots att högarna verkade helt orörda. Blind
heim är benägen att anse att högarna i sin 
helhet verkligen är noggrant undersökta 
(1977, s. 20, 24). Senare kontrollundersök-

ningar tycks också bekräfta detta. 
M a n kan här inte undgå att jämföra Nico

laysens dokumentation av år 1867 med Stol
pes beträffande Birkagravarna. Utgångsläget 
för bearbetningen av Birkamaterialet är verk
ligen oerhört mycket bättre. 

I det aktuella Kaupangmaterialet var den 
yttre gravformen vanligen hög, rund- eller 
långhög av varierande dimensioner, och den 
inre brandlager, även om några exempel på 
flatmarksgravar och jordande finns. 

Problemet bränning på platsen eller på 
särskild bålplats tas upp, och enligt förfat
taren föreligger exempel på båda förhållande
na. Beträffande en grav anförs att marken var 
något bränd, som om bålmörjan varit varm 
när den lades på. Genom praktiska försök 
med bränning har det visat sig att ett bål 
ovanpå markvegetationen ger förvånansvärt 
små spår i marken (Gräslund 1978, s. 363 ff). 
Ingenting hindrar således ur den synpunkten 
att bålet i det anförda exemplet stått på själva 
gravplatsen. Blindheim pekar också på en 
eventuell bålplats, 4—5 m bred med starkt 
förbränd sten- och askjord i ett 2,5 cm tjockt 
lager, innehållande brända och obrända djur
ben. Skulle det vara en bålplats för upprepad 
användning måste man dock räkna med ett 
betydligt tjockare lager och dessutom också 
kvarglömda brända människoben. 

Ett intressant uppslag är att brist på bränsle 
skulle vara orsak till att likbränningen upp
hör. Blindheim anser att det inte bör ha varit 
någon principiell skillnad mellan kremering 
och jordande. Det förefaller mig osannolikt 
att själva begravningsmetoden under vikinga
tiden med dess kristna påverkan inte skulle 
kunna ha en bestämd innebörd. Trots allt 
måste det väl ändå ligga mindre triviala orsa
ker bakom initierandet av en så genomgri
pande förändring, men kanske kan vedbristen 
sedan ha varit en bidragande faktor? Blind
heim talar om valfrihet mellan begravnings-
formerna och menar att gravgåvorna talar för 
detta: Det finns rika och fattiga skelettgravar 
precis som rika och fattiga brandgravar. Min 
uppfattning är emellertid att begravningsfor
men måste tillmätas större vikt, den bör ha 
haft en djupare innebörd än gravgåvorna. 

Blindheim säger emellertid i ett annat sam-
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manhang att bränning skulle vara mer hed
niskt än jordande, även om hon inte anser sig 
kunna stödja detta på någon kronologisk 
skillnad i Kaupangmaterialet . Från Birka an
för hon en uppgift om skelettgravar, sekun
därt anlagda i brandgravar, vilket då tolkas 
som en antydan om att jordandet skulle vara 
yngre. Då bör också framhållas att det finns 
exempel på det motsatta förhållandet: brand
lager helt klart anlagda ovanpå skelettgravar 
(Bj. 94, 105, 855, 894, 1053) (Gräslund 1980, 
s. 74; jfr Stolpe 1876, s. 12f ) . 

Uppgifterna i samband med behandlingen 
av Gustafsons år 1904 utgrävda båtgravar, 
att det också i Birka skulle vara vanligt med 
brända djurben i skelettgravar måste bero på 
ett missförstånd. Det är i stället det omvända 
förhållandet, obrända (eller ibland svedda) 
djurben i brandgravar som omtalas hos Stol
pe (1876, s. 9; Gräslund 1980, s. 60). 

Diskussionen om "båtgravskicket" (här 
hade man gärna sett en definition av vad 
författaren menar med begreppet gravskick) 
handlar huvudsakligen om huruvida båten 
skall anses utgöra en del av gravgodset eller 
vara en väsentlig del av själva begravningen, 
d.v.s. "som et uttrykk for en egen, sosialt 
betinget gravskikk". Blindheim utlovar "dis
kusjonen i sin fulle bredde" i nästa volym, 
men s tannar här inför det förstnämnda alter
nativet, även om hon i kapitelslutet talar om 
att båtrester kan ha använts som gravgömma 
eller gravbålsved. 

Ett nyttigt memento i frågan om vilket an
tal nitar som krävs lör att man skall kunna 
tala om en båtgrav utgör en uppgift om hur 
man på 1300-talet brände gamla båtar och 
tog vara på nitarna. Blindheim menar att 
det ta bruk kan gå tillbaka till tiden för brända 
båtgravar och refererar ett yttrande av Arne 
Emil Christensen: kanske tog man vara på 
nitar från likbålen — ett enkelt och billigt sätt 
att skaffa sig fina och dessutom rostskyddade 
nitar! Blindheim följer annars Jenny Rita 
Naess ' definition av båtgrav som grundar sig 
på förekomsten av, inte antalet nitar (Naess 
1969). Ett problem i sammanhanget är att 
man i det gamla Kaupangmaterialet inte vet 
hur många nitar som egentligen fanns i res
pektive grav. 

Det hedniska dras också fram i kapitlet om 
båtgravskicket, där författaren vill förklara 
skillnaden mellan det stora antalet båtgravar 
i Kaupang och fåtalet i Birka med att tanken 
på båten som farkost till livet efter detta är 
hednisk och därmed lättare mjukades upp i 
det mer internationaliserade Birka. Här kan 
man dock invända att brandgravarna med 
torshammarringar , som finns i stort antal i 
Birka, torde kunna betraktas som rent hed
niska. 

Blindheim ger också en annan förklaring 
till skillnaden i fråga om båtgravar mellan 
Birka och Kaupang: att deras popularitet i 
K a u p a n g skulle bero på att handelsmännen 
där var mera farbönder än de professionella 
handelsmännen i Birka och att förhållandet 
marknadpla ts-omland var öppnare i Kau
pang än i Birka. Att avsaknaden av vall i 
K a u p a n g skulle vara ett tecken på detta för
hållande är inte övertygande, eftersom vallen 
i Birka uppfördes efter år 923, när Blindheim 
inte längre räknar med någon handelsplats i 
Kaupang . 

Frågan om påverkan från kristendomen 
skymtar på många ställen i texten. Det finns 
inga belägg för mission i Kaupang — detta 
skulle enligt Blindheim kunna vara förkla
ringen till att Kaupanggravarna är så mycket 
järnr ikare (lantbruksredskap och köksutrust
ning bl.a.) än Birkagravarna. Men hon anty
der dock kristen påverkan i form av vissa 
föremålsfynd i de ännu opublicerade gravar
na, föremål som hon i ett tidigare arbete tol
kat som gåvor från missionärer, vilka nord
borna kom i kontakt med utomlands (Blind
heim 1978, s. 166 ff.). Ett i detta samman
hang intressant fynd som inte nämns i den 
här föreliggande volymen, är en gjutform för 
små kors från boplatsen (1978, s. 174). 

När det gäller gravarnas innehåll dras Bir-
kamaterialet in som jämförelse, dock bara en 
begränsad del. För brandgravarna har man 
valt ut en del av Hemlanden, Bj. 1-229, och 
för skdet tgravarna gravfältet norr om Borg, 
Bj. 463-661. Ett sådant urval kan ju emeller
tid bli missvisande, så bör t.ex. påpekas att 
åtskilliga av de rika vapengravarna i Birka 
ligger i Hemlanden, i området kring vallen, 
och således inte kommer med i jämförelsen. 
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något som är värt att notera, eftersom förfat
taren poängterar att det finns så fä fullt utrus
tade vapengravar i Birka. 

Även i kapitlet om dateringar (Birgit 
Heyerdahl-Larsen) används Birkamaterialet 
som jämförelse. Petersens dateringar fär bilda 
utgångspunkten men författaren uppger att 
hon, där så är möjligt, har försökt kontrollera 
hans kronologi. I några fall, t.ex. beträffande 
M- och N-svärden och E-spjuten, kommer 
hon fram till senare dateringar än Petersen. 

Kulturkontakterna, så som de avspeglas i 
importlöremålen, tycks under 800-talet hu
vudsakligen ha varit kontinentala, något som 
överensstämmer med Ellen Karine Hougens 
tidigare utförda analys av keramikmaterialet i 
Kaupang; där finns ingen insular keramik. 
Den handel som förekom mellan England och 
Kaupang har inte gått direkt utan via Hede
by och/eller olika Nordsjöhamnar, vilket väl 
s tämmer med Ottars route. Under 900-talet 
märks en tillbakagång för de kontinentala im
portföremålen och i stället en ökning för väst
liga och möjligen också östliga föremål. Dock 
understryks att detta material egentligen är 
för litet lör några slutgiltiga konklusioner. 

På Söndre Kaupang och Lamöya ligger 
tyngdpunkten i det gamla materialet i 800-tal 
medan det för Nordre Kaupangs vidkom
mande tydligt ligger i 900-tal. Utan boplats
materialet som korrektiv skulle man antagit 
at t bosättningens tyngdpunkt hade legat i 
900-tal. De mynt som påträffats på boplatsen 
bör emellertid alla enligt Kolbjörn Skaare ha 
kommit i jorden före år 900, och frånvaron av 
900-talsmynt gör det ytterst osannolikt att 
handelsplatsen verkligen skulle ha fortsatt att 
blomstra under 900-talet. Kanske har grav
platsen använts efter det att själva handels
platsen flyttats. Blindheim och Heyerdahl-
Larsen summerar sitt arbete med att fråge
tecknen, kronologiskt sett, är fler efter genom
gången av materialet än före. 

Författarna vill gärna se ett samband mel
lan det begynnande riksenandet och kau
pangen. Huseby eller någon av de andra stor

gårdarna i närheten, Guri och 0s tby , kan ha 
stått bakom anläggandet av handelsplatsen, 
haft en hand med i administrationen och pro
fiterat på handeln med utland och uppland. 
En naturlig följd kunde då enligt författarna 
vara att de begravde sina döda där de hade 
sin huvudnäring. 

När man tar del av det stora arbete som 
Ch. Blindheim och B. Heyerdahl-Larsen har 
lagt ner på det gamla Kaupangmaterialet in
ser man verkligen värdet av att på detta sätt 
källkritiskt och noggrant studera gamla ut
grävningar, i stället fiir att, som så ofta föror
das, helt lägga det gamla materialet åt sidan 
och enbart satsa på nya undersökningar. Ofta 
kan en stor mängd information utvinnas, in
formation som vi annars skulle vara utan, och 
man böf därför behandla varje grav så nog
grant som möjligt. 

Efter denna ingående bakgrundsteckning 
till de nya Kaupangundersökningarna väntar 
vi med spänning på nästa volym i serien. 
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Michael Miiller-Wille, Das wikingerzeitliche 
Gräberfeld von Thumby-Bienebek (Kr. Rendsburg-
Eckemförde). Teil I. Unter Mitarbeit und mit 
Beiträgen von Hermann Helmuth, Helmut 
Kroll, Wolfgang Lieske, Hans Reichstein, 
Gottfried Schäfer und Klaus Tidow. Offa-
Biicher 36. Karl Wachholtz Verlag. Neu
miinster 1976. 64 s., 40 Taf , Pris ca 42 DM. 

Beståndet av rika vikingatidsgravar på Jyl
land och jylländska näset fick ett viktigt till
skott i och med utgrävningarna på gravfältet 
Thumby-Bienebek vid södra stranden av 
Schlei, ungefär 25 km N O om Hedeby. Som 
så många andra gravfält upptäcktes detta vid 
grustäkt; fynden ledde till systematiska 
undersökningar 1965 och 1972-75. Denna 
första volym omfattar grävningarna t.o.m. 
1973, resultaten från de senare åren kommer 
att publiceras i en andra del. 

Gravfaliets läge är, som Miiller-Wille på
pekar, utomordentligt intressant. Kontrolle
rade månne den befolkning som använt detta 
gravfält Schlei och därmed infarten till Hede
by? I anslutning till gravfältet finns boplats-
spår från medeltid och nyare tid. Möjligen 
kan, av keramikfynd att döma, bosättningen 
gå tillbaka till vikingatid. I så fall kan den till 
gravfältet hörande boplatsen ha legat alldeles 
i närheten. För besked på den punkten krävs 
emellertid ytterligare undersökningar. 

Total t har man i Thumby-Bienebek under
sökt ett 50-tal kammar-, kist- och schaktgra
var. Det som tilldrar sig det största intresset 
är några exempel på att begravningen skett i 
vagnskorgar, ett fenomen som första gången 
påvisades i Fyrkat-materialet (Roesdahl-
Nordquist 1971, s. 20 ff; Roesdahl 1977, s. 84 
ff.). Fem av kammargravarna i Thumby-
Bienebek innehöll vad man först uppfattade 
som kistor, ca 2X 1 m stora, med talrika järn
fragment. Antagandet att det skulle röra sig 
om lådliknande kistor kunde p.g.a. noggran
na studier av träfiberresternas riktning veder
läggas. Härigenom framkom att beslagen vid 
kortsidorna varit radiellt anordnade, vilket i 
sin tur ledde fram till att dessa kortsidor haft 
en bågformig kontur så att kistan haft formen 
av en sorts tråg, sannolikt en vagnskorg av 
samma typ som i Oseberg. Läsaren far genom 

en ingående beskrivning möjlighet att noga 
följa tolknings- och rekonstruktionsresone
manget . 

Som redan nämnts identifierades vagnskor
gar använda som kistor tidigast i Fyrkatmate-
rialet (jfr även Arwidsson & Blomberg 1977, 
s. 99 If.) och sedan dess har denna företeelse 
således framkommit i Thumby-Bienebek, un
gefär samtidigt i Oldenburg, Ostschleswig 
(Gabriel 1976, s. 143 ff.) och i Sdr Onsild, 
Randers amt (Roesdahl 1978, s. 30 11".). 
Miiller-Wille gör en genomgång av tidigare 
undersökta jylländska vikingatidsgravfält och 
finner då åtskilliga exempel på möjliga vagns
korgar i sådana gravar som tidigare har upp
fattats som innehållande nitade, lådliknande 
kistor. Ett exempel, och kanske det mest in
tresseväckande, är kammargraven i Nordhög
en ("Tyras hög") i Jelling, där Miiller-Wille 
övertygande visar att kistan i själva verket 
bör ha varit en vagnskorg. De järnringar som 
ibland felaktigt har tolkats som tränsringar 
hör istället till den som kista använda vagns
korgen, något som klart framgår av den cite
rade rapporten. Man instämmer också gärna 
i Miiller-Willes tanke att ett trästycke med 
svängd kontur (som Fredrik VII beordrade 
skulle läggas tillbaka i gravkammaren) av 
mått och teckningar att döma mycket väl kan 
ha varit en del av vagnskorgens gavel. 
Miiller-Wille anser att järnringarna på lång
sidorna är ett väsentligt drag på dessa vagns
korgar; i dem skulle man fästa rep över någon 
sorts textil, "presenning", som skyddade in
nehållet. I den enda Birkagrav som kan tolkas 
som innehållande en vagnskorg, Bj. 1131, 
saknas sådana ringar, men enligt min mening 
kan de mycket väl ha ersatts av repöglor e.d. 
(Gräslund 1980, s. 24). I det sammanhanget 
kan också nämnas att järnringar saknas på 
den som vagnskorg identifierade kistan i Fyr-
katgraven nr 4. 

Kapitlet om föremålsfynden visar att flera 
av gravarna har en rik utrustning, t.ex. tau-
scherade stigbyglar, silverliligranspännen av 
Terslev-typ, dryckeshorn med silverbeslag 
o.s.v. Det är i regel fråga om verkligt högklas
siga föremål, däremot är inventariet i de olika 
gravarna kvantitativt sett egentligen inte 
särskilt rikt, åtminstone inte i jämförelse med 
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många Birkagravar. Att två av de vagns-
korgsförsedda kvinnogravarna är utrustade 
med små runda filigranornerade silverspän
nen, typiska s.k. sprundspännen, har givit 
Miiller-Wille anledning till en utredning om 
hur ofta nordiska vikingatida kvinnor be
gravts med ett, två, tre resp. fyra spännen. 
Han erinrar om att det i flera fall i Birkas 
barngravar förekommer just bara ett sprund-
spänne vilket tyder på att de begravts i särk 
utan hängsdkjol (jfr Hägg 1974, s. 19, 37 not 
14). Kanske är detta också i gravarna i 
Thumby-Bienebek något åldersbetingat, det 
skulle då vara frågan om flickor och/eller 
unga kvinnor. Tyvärr finns inga skelettrester 
för osteologisk analys. En annan möjlighet 
vore enligt min åsikt att begravning i särk 
skulle kunna avspegla ett kristet inflytande. 
Båda kammargravarna med sprundspännen 
innehåller emellertid också ett flertal tors
hammare. Här stöter man på den utomordent
ligt svåra frågan vad som är kristet resp. hed
niskt; den ena av kammargravarna innnehål-
ler dessutom ett hängkors av silver med enkel 
punsdekor, av samma typ som förekommer i 
vissa kvinnogravar i Birka. Vilken var tros-
uppfattningen hos den kvinna som begravts 
med ett silverkors om halsen men i en vagns
korg prydd med torshammare? Detta motsats
förhållande, ambivalens, förekommer även i 
andra vikingatida sammanhang, och frågan 
är väl om man inte kan tyda det som"både 
och" eller "en fot i varje läger" (Gräslund 
1983, s. 229 ff.). Eller har den döda varit av 
en åsikt och de efterlevande av en annan? 
Eller är det helt enkelt så, som har hävdats av 
religionshistoriker, att nordborna som var va
na vid flera gudar inordnade Kristus som en 
bland dessa (Gräslund 1980, s. 84)? 

Miiller-Wille uppfattar en kedja med tors-
hammaramule t te r i grav TB/7 som ett bälte. 
Vi har inga säkra belägg för att kedjor skulle 
ha haft den funktionen, och det jämförelsema
terial som dras fram förefaller mig inte över
tygande. Att tolka järnkedjan i Birkagraven 
Bj. 834 som ett bälte strider mot läget på 
Stolpes plan som istället tyder på att kedjan 
lagts ut i en rundel, kanske ovanpå den döda 
eller ovanpå kammarens tak. En kedja från 
Domburg skall ha påträffats runt höfterna på 

ett skelett; detta tycks emellertid vara en myc
ket osäker uppgift. J a g ställer mig också frå
gande till de två karelska gravplaner som an
förs av Miiller-Wille (Schwindt 1893, fig. s. 
67 och 85); visserligen kan kedjorna här tyc
kas ligga i midjchöjd, men den vanliga upp
fattningen om karelsk kvinnodräkt är ändå 
att de hängt på bröstet (jfr Kivikoski 1964, s. 
267 och fig. 215 och 229) — något som är fullt 
möjligt när man ser på gravplanerna. 

Enligt min mening har kedjan med tors-
hamrarna i grav 7 snarare legat ovanpå 
vagnskorgen. Man kan här jämföra med re
konstruktionen av kammargraven TB/21 , där 
torshammaren sitter på vagnskorgens långsi
dor, liksom med den vikingatida båtgraven 
Valsgärde 4, dä r en torshammarring hängt 
över båtens förstäv (Odencrants 1933, s. 231 
f.). I båda dessa fall har alltså det som kista 
använda fortskaffningsmedlet utrustats med 
torshammare. 

Denna första del av publikationen om 
Thumby-Bienebek innehåller också några lit
terära belägg för att vagnar använts vid be
gravningar och dessutom en kortare diskus
sion om gravarnas etniska och sociala tillhö
righet. Den avslutas med en utförlig katalog 
över konstruktioner och föremålsfynd i varje 
enskild grav, och ett utmärkt bildmaterial: 
foton, planritningar och i vissa fall också pro
filer av gravarna, teckningar och även en del 
fotografier av föremålen. Efter att ha läst den 
här volymen är det med förväntan man ser 
fram emot att ta del av Thumby-Bienebek II . 
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Richard Bailey, Viking Age Sculpture in Northern 
England. Collins Archaeology. London 1980. 
288 s. ISBN 0 00 216228 8. Pris £10:95. 

Till vikingatidens intressantaste och mest dis
kuterade frågor hör relationerna över Nord
sjön, närmare bestämt förhållandet mellan 
konsten i Skandinavien och på Brittiska 
öarna. Detta problemkomplex har i mer än 
hundra år stått i centrum för skandinaviska 
och brittiska forskares uppmärksamhet. Trots 
at t undersökningsmetodiken från båda sidor 
följt samma mall har meningarna gått starkt 
isär. Primärmaterialet har vanligen ställts i 
beroende av en främmande inspirationskälla, 
som mycket ofta placerats på Nordsjöns an
dra strand. Den skandinaviska litteraturen 
överflödar således av hänvisningar till förmo
dade engelska källor. Och den som studerat 
tidig engelsk medeltidskonst har inte undgått 
at t frapperas av att alla bisarra och stilistiskt 
svårplacerade inslag regelmässigt karaktäri
seras som skandinaviska. 

Denna uttalade tendens att från båda håll 
söka ursprung och inspirationskälla på den 
motsatta sidan dominerar fortfarande och är 
påtaglig också i arbeten från de allra sista 
åren. I en anmälan av en symposierapport, 
Anglo-Saxon and Viking Age Sculpture...{Fornvän
nen 1980/4) hade jag dock glädjen att notera 
en strävan mot en mer nyanserad uppfattning 
om kulturkontakterna över Nordsjön. Det var 
James Langs artikel, "Continuity and Inno
vation in Anglo-Scandinavian Sculpture", 
som gav hoppfulla tecken om en mer realis
tisk syn på förhållandet mellan lokal tradition 
och främmande influenser. 

Föreliggande arbete, Viking Age Sculpture in 
Northern England, är författat av Richard Bai
ley, men långa avsnitt stabiliseras av ständigt 
upprepade referenser till just James Lang. Ett 
bättre stöd förunnas fä författare. Litteratur
listan upptar endast sex förhållandevis korta 
artiklar av denne, vilken dock tycks ha samlat 
ett omfattande, ännu opublicerat material, 
som ställts till Baileys förfogande. Hänvis
ningar av typen "as Lang has argued / claim-
ed / observed / suggested" etc. återkommer 
under vissa avsnitt så ofta, att läsaren far 
intryck att att den föregivna författarens in
sats här bestått i att redigera Langs iakttagel
ser och reflektioner. Det förhåller sig natur
ligtvis, allmänt sett, inte så, men det är påtag
ligt att Langs förutsättningslösa studier och 
besinningsfulla slutsatser utgjort en stabil 
grund för denna översikt över nordengdsk 
skulptur från vikingatiden. 

Richard Bailey har disponerat sitt material 
med fast hand. De skilda problemen behand
las i klart avgränsade kapitel. Bl.a. diskuteras 
dateringsunderlaget, vilket inte helt oväntat 
visar sig vara bräckligt. Endast en handfull 
föremål kan i mycket grova drag bestämmas 
genom inskrift och fyndomständigheter — 
"for more than a thousand other carvings we 
are thrown back upon the disciplines of art-
history and typology, which have often been 
regarded with suspicion by those who do not 
operate within their particular conventions", 
noterar Bailey och avstår klokt nog från en 
egen fingradering. Dessvärre är han inte lika 
försiktig i sina relationer till de skandinaviska 
stilbegreppen. Trots en välmotiverad miss
tänksamhet mot typologisk och stilistisk date-
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ring lägges konventionella begreppsschablo
ner av typen Borrestil till underlag för stilhis-
toriskt föga övertygande kopplingar. Ett ex
empel: 

I det disparata gravmaterialet från Borre 
ingår små bronsbeslag med säregna flätmo-
tiv, som vagt erinrar om ringkedjor, och som 
kommit att uppfattas som karaktäristiska för 
det man med en tveksam term kallar Borre
stil. På det monumentala stenkorset i Gos
forth förekommer stilistiskt helt väsensskilda 
och mycket klart gestaltade ringkedjor, vilka 
dock Bailey (och andra före honom) gjort 
beroende av Borrestil. Detta är av flera skäl, 
inte minst kronologiska, orimligt och har sin 
grund i en inte ovanlig sammanblandning 
av stil och motiv. Till Baileys försvar skall dock 
anföras, att han gjort stilavsnittet kort. 

Det är istället ikonografiska frågor, som 
tilldrar sig huvudintresset, vilket måhända 
för många ter sig illavarslande. I vår arkeolo
giska litteratur har tolkningsfrågor, d.v.s. bil
dernas idéinnehåll, vanligen lämnats därhän, 
och undantagen manar icke till efterföljd. 
Men det vi kallar vikingatid är utanför Norden 
en d d av medeltiden, och det är ingen tvekan 
om att t.ex. det engelska materialet från detta 
skede i ikonografiskt avseende vilar på betyd
ligt stabilare grund än det samtida skandina
viska. Dessutom har engelska forskare, inter
nationellt sett, vanligen varit försiktiga i sitt 
förhållande till ikonografiska spörsmål och 
avstått från alltför hypotetiska tolkningar. 
Bailey utgör inget undantag. De fängslande 
avsnitten om Völund, Sigurd Fafnesbane, Be
owulf och andra gestalter ur germansk, hu

vudsakligen nordisk, mytologi är sakliga och 
välunderbyggda. Martin Blindheim samman
ställde för några år sedan en uppmärksam
mad katalog över Sigurdsmotiv i bildkonsten 
( I C O 1973:3). Nu presenterar Bailey, assiste
rad av Lang, flera värdefulla komplement och 
utreder sakligt de idéer, som legat bakom 
denne hedniske hjältes påfallande popularitet 
också i rent kristna sammanhang. Denna re
lation har tidigare alltför ofta lockat till alltför 
svindlande metafysik. Huvuddelen av de 
nordengelska stenrelieferna utgår från rent 
kristna tankar, och här är de idémässiga för
utsät tningarna bättre kända, vilket dock inte 
undanröjer alla identifieringssvårigheter, 
men också dessa bemästras med nykter rea
lism. 

Det ä t här inte möjligt att beröra alla de 
problem, som behandlas i Viking Age Sculpture. 
Låt mej därför avslutningsvis endast notera, 
att s tenmästarnas arbetsförhållanden och 
hjälpmedel blir föremål för en grundlig utred
ning, så ock de regionala skolornas särdrag. 
Boken avslutas med ett avsnitt betitlat "Sites 
to visit", vilket kortfattat orienterar om var 
man finner de i den löpande texten ständigt 
å terkommande monumenten. Framställning
en stödes av ett stort antal, ofta estetiskt och 
tekniskt enkla men klara och entydiga teck
ningar, kompletterade av tydliga och detalje
rade fotografier. 

Lennart Karlsson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Norges kunsthistorie. Del 1. Huvudredaktör: 
Knu t Berg. Oslo 1981. ISBN 82-05-12265-2. 

Under första hälften av 70-talet kom Dansk 
kunsthistorie i fem band. 1978 kom Konsten i 
Finland, mindre till omfånget men ytterst vär
defull och länge efterlängtad. Och nu förelig
ger Norges kunsthistorie i sju magnifika band. 
När far vi här i Sverige någonting liknande? 
Under senaste världskriget använde Andreas 
Lindblom och Henrik Cornell tiden under 

avspärrningen till att, var för sig och helt på 
egen hand, skriva varsin svensk konsthistoria. 
Det var två anmärkningsvärda prestationer, 
och båda verken är utmärkta men förmår av 
naturliga skäl inte mäta sig med vad som 
under det senaste decenniet vuxit fram i våra 
grannländer under medverkan av en lång rad 
specialister. Ett försök i samma anda har fak
tiskt gjorts med Konsten i Sverige, som också 
det utkom under 70-talet men av flera skäl 
rönte föga framgång. 
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Första delen av Norges kunsthistorie bär un
derrubriken Fra Oseberg til Borgund. Sett i ett 
vidare konsthistoriskt sammanhang är det 
just detta avsnitt som tilldragit sig uppmärk
samhet. I stora, internationella, översiktsar-
beten återkommer regelbundet tre norska 
monument : skeppet från Oseberg, portalen i 
Urnes och stavkyrkan i Borgund. För övrigt 
är intresset för norsk och nordisk konst inte 
stort i andra delar av världen. Det är därför 
inte utan förväntan man öppnar första delen 
av Norges kunsthistorie. 

Efter ett kort inledande kapitel, betitlat 
" F r a helleristninger til dyreornamentikk", 
och författat av verkets huvudredaktör, Knut 
Berg, kommer Signe Horn Fuglesang med 
"Vikingtidens kunst", ett avsnitt, som vilar 
på rent stilhistoriska indelningsgrunder. Från 
svenskt håll har man länge pläderat för en 
sanering av de vikingatida stilbegreppen. 
Ingen har mer energiskt tillbakavisat dessa 
propåer till förmån för den etablerade klassifi
ceringen än just Signe Horn Fuglesang, och 
hennes inställning präglar starkt framställ
ningen. Stilparaden börjar ända nere i folk
vandringstiden och följer väl upptrampade-
spår från Stil I fram t.o.m. Urnesstil. Ibland 
blir diskrepansen mellan detta akademiska 
grupperingssystem och den faktiskt förelig
gande fyndsituationen besvärande, och då 
tvingas författaren låna vad hon kallar "stil
typiske ekscmpler" från Danmark och Sveri
ge. Den väl beprövade linje Signe Horn Fug
lesang följer ger framställningen en fast struk
tur, betonar starkt skillnaderna mellan de oli
ka faserna, medan den sega formkonservatis
men och alla de genomgående drag, vilka 
internationellt sett är de som i första hand 
karaktäriserar nordisk djurornamentik, skjuts 
i bakgrunden. 

Norsk stavkyrkoarkitektur har under det 
senaste decenniet fatt en energisk och kunnig 
skildrare i Håkon Christie. Hans Middelalderen 
bygger i tre från 1974 utgör en fortfarande 
oöverträffad introduktion. Bland hans senare 
arbeten märks en rekonstruktion gjord på ba
sis av Henrik Bulls uppmätningsritningar 
från 1855 av stavkyrkan i Nes (1979). 

I kapitlet "Stavkirker— Arkitektur" väljer 
Christie att utgå från den konstruktivt enklas

te typen, d.v.s. stavkyrkor liknande den vi har 
i Hedared, och når gradvis fram mot alltmer 
komplicerade former. Denna uppläggning 
speglar inte utvecklingen men har den stora 
fördelen att läsaren på ett naturligt sätt vän-
jes vid allt svårare konstruktioner. "Stavkir
kenes oppr inndse og utvikling" blir väl belyst 
i senare avsnitt — inte minst relationen till 
stenkyrkorna. Tidigare forskare har i några 
fall alltför ensidigt betonat stenarkitekturens 
supremati . Christie nyanserar bilden genom 
att påvisa, att stavkyrkorna visserligen lånat 
detaljdrag från dem i sten, men att deras helt 
unika konstruktion förutsätter alldeles specifi
ka tekniska lösningar, främmande för stenar-
kitekturen. Dessa överväganden verifieras lik
som tidigare hos Christie av ett utomordent
ligt bildmaterial. 

Erla Bergendahl Hohler inleder sitt kapitel 
om stavkyrkornas ornamentala program med 
en genomgång av portalernas rent trätekniska 
sammansät tning. Det är ett i sammanhanget 
nytt inslag, sannolikt inspirerat av Christies 
virtuosa konstruktionsanalyser. För övrigt lö
per framställningen också i detta avsnitt i väl 
inkörda spår. Författaren är i detalj förtrogen 
med den litteratur, som behandlar stavkyr
kornas u tsmyckning— i enstaka fall förefaller 
hon mer hemmastadd där än i den faktiskt 
föreliggande ornamentiken. De uppgifter, rik
tiga eller felaktiga, som en gång smugit sig in i 
l i t teraturen och som sedan automatiskt förts 
vidare, återupprepas också här. Ett exempel: 
M a n i n Blindhem råkade 1965 uppge, att por
talplankan från Brågarp rymmer tre reptiler. 
Det måste vara en ren felskrivning — var och 
en som kastar en hastig blick på plankan 
konstaterar genast att det är två. Senare har 
flera forskare utan att titta på föremålet kom-
pilatoriskt upprepat denna felaktighet. Erla 
Bergendahl Hohler återger i en korrekt teck
ning de båda reptilerna, vilket dock icke för
mår rubba hennes tilltro till detta, genom 
ständig upprepning, fast etablerade tretal. 
Den som behandlar nordisk djurornamentik, 
vare sig denna förekommer på folkvandrings
tida dräktspännen eller medeltida stavkyrkor, 
gör klokt i att ägna originalen större intresse 
än den litteratur dessa givit upphov till. 

Denna anmärkning skall naturligtvis inte 
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tillåtas fördunkla de helt övervägande positi
va dragen i Erla Bergendahl Hohlers behand
ling. Portalornamentiken är komplicerad och 
svårtillgänglig, de olika komponenterna är 
sammanflätade i täta strukturer, där det kan 
vara svårt att skilja mellan rankor och repti
ler. I serier av föredömligt enkla analysteck
ningar är delarna separerade och redovisade 
var för sig. Metoden är anvisad av Bull och 
Overgaard men har aldrig tidigare lika smi
digt integrerats i den löpande framställ
ningen. Hela materialet är klart strukturerat 
och presenteras på ett åskådligt och förnuftigt 
sätt, fritt från spekulationer över problem 
utan chans till rimliga lösningar. 

Första delens underrubrik är som konstate
rats Fra Oseberg lil Borgund. Inom den ramen 
fäller inte inledningskapitlets hällristningar 
och bronslurar; knappast heller avslutningens 
timmerkonstruktioner. Motsvarande svenska 
material , huvudsakligen allmogebyggnader, 
har visserligen i äldre litteratur placerats an

märkningsvärt tidigt, men det är nu föremål 
för en stor dendrokronologisk undersökning, 
som förhoppningsvis skall stabilisera date
ringsunderlaget. Egil Reimers och Peter An-
ker, som behandlar den profana träarkitektu
ren, är försiktiga i dateringsspörsmål. Beträf
fande ornamentala detaljer pekar de mot 
uppenbara paralleller i stavkyrkorna men be
tonar, att stilistiska överensstämmelser utgör 
en bräcklig grund för kronologiska bestäm
ningar. 

I förlagsreklamen meddelas att tredje delen 
av Norges kunsthistorie, som behandlar det ef-
terreformatoriska skedet, bär underrubriken 
Nedgangstid. Internationellt sett torde allt mel
lan Borgund och Munch räknas till denna 
period, vilket naturligtvis inte hindrar att 
t.ex. medeltidskonsten och 1800-talsmåleriet i 
Norge tillhör det främsta i Norden. Detta bor
gar för att också de följande delarna kan på
räkna stort intresse. 

Lennart Karlsson 

Roar Hauglid, Lajtekunsl. Laftehusets opprinnelse 
og eldste historie. Norske minnesmerker. Dreyer. 
Oslo 1980. 342 s. ISBN 82-09-01850-7. 

Norskans laft kan översättas med knut i tim
merkonstruktion. Laftekunst är således det vi 
kallar timmerbyggnadskonst. 

Roar Hauglid, Norges förre riksantikvarie, 
har bland mycket annat också skrivit tre om
fattande böcker om resvirkesarkitektur, hu
vudsakligen stavkyrkor. I och med föreliggan
de arbete, som förutom knuttimrade liggvir-
keskonstruktioner också tangerar en rad and
ra hustyper, har Hauglid fullbordat en mag
nifik svit om norsk träarkitektur, dess ur
sprung, utveckling och paralleller i andra de
lar av världen. 

Den som för något mer än ett decennium 
sedan sökte tränga in i de problem, som är 
förknippade med norska stavkyrkor, hindra
des av en besvärande brist på användbar lit
teratur. J a g har i recensioner av Hauglids 
tidigare böcker framhållit detta, och det tål 

väl att upprepas, för också den som inte i alla 
stycken förmår acceptera Hauglids slutsatser 
måste oförbehållsamt erkänna, att han på 
mindre än tio år radikalt förbättrat situatio
nen, och att han är den förste, som förmått ta 
ett samlat grepp på detta, i nordisk konsthis
toria, ovanligt betydelsefulla problemkom
plex. Detta har nu inte skett helt friktionsfritt 
och det torde inte vara obekant, att Hauglids 
teser är omstridda, inte minst i hemlandet. I 
den ovan anmälda första delen av Norges 
kunsthistorie, som till betydande del behandlar 
Hauglids områden, är de redovisade referen
serna till denne iögonfallande få, men delar 
av den väl inlindade polemiken har en adress 
som inte missförstås. Utan Hauglid hade Nor
ges kunsthistorie, del I, sett annorlunda ut. 

Det har funnits knuttimrade konstruktio
ner för många ändamål långt före vår tideräk
ning, konstruktioner spridda mellan Pyrené
erna och Kinesiska sjön. Hauglid inleder med 
en vid översikt över kontinentala typer men 
med en koncentration kring de slaviska, vilka 
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tillmätes stor betydelse för utvecklingen i 
Skandinavien. Därefter följer ett innehållsrikt 
avsnitt om "Husbygging i Norden" från för
historiska långhus fram mot medeltida tim
merbyggnader. Det baseras till största del på 
framgrävda husgrunder, som inte sällan ger 
en något mångtydig information om sina nu 
helt försvunna träkonstruktioner. Hauglid 
anser i klar motsättning till flera äldre forska
re, att de tidiga husgrunderna inte burit knut
t imrade konstruktioner, vilka enligt honom 
nådde Norden först under 1000-talet. Han 
visar också, att det arkeologiska underlaget 
för de äldre teorierna är ytterst bräckligt och 
menar, att det var norska och svenska kungar 
med ryska kontakter, som introducerade ty
pen i de då framväxande handelsstäderna. 

Från städer och kungsgårdar spreds knut
timringen ut över landsbygden. Flera gynn
samma omständigheter har gjort att framför 
allt Norge, men också delar av Sverige beva
rat fler medeltida timmerbyggnader än andra 
områden. En betydande del av detta bestånd 
är nu flyttat till friluftsmuseer som Skansen 
och Bygdoy. Det är välkänt och beskrivet av 
ett stort antal tidigare forskare, varför det 
knappast är möjligt att tillföra någonting 
nytt. Möjligen skulle man nu önska sig en 

genomgripande och allsidig analys av husfor
mer, laftetyper och andra konstruktiva detal
jer — en genomgång motsvarande den Håkon 
Christie i Norges kunsthistorie gjort av resvirkes-
arkitekturen. Men för det skulle krävas en 
helt annan typ av bilder än det i dubbel be
märkelse grånade arkivgods Hauglid använ
der sig av. Liksom i stavkyrkoböckerna är 
bildmaterialet kvantitativt mycket rikt, men 
kvaliteten är skiftande. Uppmätningsritning
ar, rekonstruktioner och frihandsteckningar 
är lånade från de mest skiftande håll, inte 
sällan utan att källan anges, vilket omöjliggör 
en bedömning av deras källvärde. Ibland är 
bildvalet förbryllande. De utomordentligt in
tressanta östkarelska timmerkyrkorna återges 
i stora men genant oskarpa fotografier. Här 
finns ju Lars Pettersons distinkta och välgjor
da teckningar från 1950. 

Laftekunst är ett mycket omfattande arbete, 
och fä torde läsa det från pärm till pärm. Men 
det är försett med en fyllig sammanfattning, 
som inte endast speglar innehållet och ger en 
första introduktion, utan som också kan an
vändas som direkt vägledning till de många 
frågor, som utförligt behandlas i den löpande 
framställningen. 

Lennart Karlsson 

Else Christie Kielland, Stave Churches and Vi
king Ships. Dreyer. Oslo 1981. ISBN 82-09-
01872-8. 

Else Christie Kid lands Stave Churches and Vi
king Ships bär en något förbryllande underru
brik: Studied in the light of Egyptian- Greek me
thods. Vari består dessa metoder? Förord och 
förlagsreklam informerar om att författaren 
tidigare skrivit, och till en del publicerat, Ge-
omelry in Egyptian art och Geometry in Greek art 
based on Egyptian methods. Det är från dessa 
arbeten metoderna stammar, och det måste 
redan inledningsvis konstateras, att det inte 
rör sig om några i dessa länder vetenskapligt 
dokumenterade metoder utan om rent teore
tiska antaganden. En i objektiv mening kor

rekt underrubrik hade varit: "Studied in the 
light of the author 's hypotheses". 

Det är många som liksom Else Christie 
Kielland med hjälp av passare och linjal sökt 
bringa ordning i en kaotisk verklighet. Strikt 
lagbundna, ofta starkt förenklade, geometris
ka modeller har i dessa sammanhang alltid 
utövat en farlig lockelse. Modern arkitektur
historia rymmer otaliga geometriska analys
försök. Vi har alla mött fasader och planer 
under täta, geometriska linjestrukturer, som 
vanligen effektivt avskräcker humanister från 
all närmare granskning. Eftersom några arki
tekter under antiken och senare klassicerande 
skeden varit gripna av besläktade idéer kan 
dessa analyser i några fall vara sakligt moti
verade. Men åtskilliga konstteoretiker är blint 
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övertygade om att alla de artefakter, som av 
hävd föres till konsthistorien bygger på geo
metriskt definierbara proportionsförhållan
den. Denna förvissning har ibland livsåskåd
ningskaraktär, och de geometriska analyserna 
kommer då farligt nära den metod Jehovas 
vittnen använder sig av, när de med hjälp av 
sifferuppgifter i Apokalypsen räknar fram tid
punkten fiir Yttersta domen. Knepen är i bå
da fall skenbart logiska och obegränsat mani-
pulerbara. 

Else Christie Kiellands tillvägagångssätt 
ter sig vid en första, ytlig kontakt förkrossan
de vetenskapligt. Vikingaskepp, stavkyrkor 
och diverse småföremål är inplacerade i strin
gent genomförda och synbarligen ytterst 
avancerade geometriska konstruktioner. Man 
har att övervinna ett starkt motstånd innan 
man ger sig tid att tränga in i dessa kompakta 
system av heldragna och streckade linjer och 
kurvor, av siffer- och bokstavsmarkeringar. 
Det är också ytterst tids- och tålamodskrä-
vande att punkt för punkt följa författarens 
framfart med passare och linjal. Men ingen 
behöver avskräckas — det krävs inga mate
matiska kunskaper, endast ett orubbligt tåla
mod. Fliten fär emellertid här ingen belöning. 
Den som har uthållighet att följa med hela 
vägen, skall efter fullbordat lopp finna sig 
stående vid utgångspunkten. Konstruktioner
na visar sig bestå av idel fiktioner. 

De olika analyserna har några genomgående 
inslag. Kring undersökningsobjektet konst
rueras en likbent triangel, vars bas och höjd 
båda är lika långa som summan av objektets 
längd och höjd. Den konstruerade triangelns 
höjd delas enligt gyllene snittet. Delningspunkt
en tas till utgångspunkt (ör en serie geomet
riskt helt godtyckliga konstruktioner, vars 
punkter och linjer uppges sammanfalla med 
bestämda punkter och linjer hos det 
undersökta föremålet. För att verifiera dessa 
påståenden krävs noggrant redovisade mått-
uppgifter och sådana saknas. Men även om 
de till alla delar är korrekta nödgas en kritisk 

läsare konstatera, att möjligheterna att med 
passare och linjal konstruera skärningspunk
ter mellan verkliga och fiktiva linjer är obe
gränsade. 

Det visar sig också snart att Else Christie 
K id l ands metoder äger oinskränkt tillämplig
het. Det är inte endast stavkyrkornas ur
sprungliga delar, som bygger på the Egyptian-
Greek methods, utan även raden av sekundära 
tillbyggnader. Det bästa belägget för meto
dernas universella användbarhet utgör analy
sen av metallflöjeln från Heggen. Här lyckas 
författaren med ovanlig precision få en av 
sina kurvor att sammanfalla med flöjelns ned
re, bågformiga begränsning. Nu förhåller det 
sig så att just denna linje är resultatet av en 
sentida, okänsligt och hårdhänt utförd repa
ration —fc den ursprungliga begränsningslin
jen hade ett helt annat utseende. Här måste 
det förhålla sig så att den konstnär, som gav 
flöjeln dess ursprungliga form, ännu vandra
de i mörker. Det är först den sentida reparatö
ren, som i ljuset från Egypten och Grekland 
förmått ge den en form, som till alla delar 
sammanfaller med Else Christie Kiellands 
teorier. 

Heggenflöjeln antyder, att metoderna inte 
är begränsade till vikingaskepp och stavkyr
kor som titeln anger. Den visar sig tvärtom 
möjlig att tillämpa på allt från medeltida ljus
stakar via folkvandringstida dräktspännen 
ner mot stenålderns flintredskap. Exposén av
slutas med en bländande analys av en dansk 
flintkniv, som uppges visa, att nordborna re
dan på gränsen mellan sten- och bronsåldern 
"were not in a state of primitive barbaria-
nism, but a creative people who knew and 
respected the geometric laws" — Geometris
ka lagar! Den enda geometriska lag, som åter
finnes i analysen är gyllene snittet, och den 
formulerades av pythagoréerna 1000 år efter 
det att vår danska flintkniv fatt sin form. 

Lennart Karlsson 
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Hans Reichstein, Klaus-Christian Taege, 
Hans-Peter Vogel, Dirk Heinrich, Cornelia 
Becker, Fritz-Rudolf Averdieck, Dieter Eck
stein und Horst Willkomm, Bosau IV, Unter
suchung einer Siedlungskammer in Ostholstein. Na-
lurwissenschaftliche Untersuchungen. Beiträge zur 
Zoologie, Palynologie, Dendrochronologie und 
Radiokohlenstoff Datierung. Neumiinster 1980. 
138 s. 

Den arkeologiskt undersökta järnåldersbo
platsen Bosau i Ostholstein har, i denna vo
lym, behandlats av olika forskare som bidra
git med vetenskapliga analyser som zoolo-
giska-vegetationshistoriska-dendrokronologiska 
och C 14-dateringar. 

I det första kapitlet behandlar zoologerna 
H. Reichstein, K.-C. Taege, H.-P. Vogel och 
D. Heinrich djurbensmaterialet från den ti
digslaviska skyddsanläggningen Bischofswar-
der som är belägen på en ö i Grosser Pioner 
See. 

Åren 1974—1975 genomfördes arkeologiska 
undersökningar i regi av institutionen för Ur-
und Fruhgeschichte der Universität Kiel. 
Målet för undersökningen var att "ingående 
undersöka boplatslämningarna kulturhisto
riskt". 

Bischofswarder har bebotts under två faser. 
Den första perioden är daterad till år 750-860 
e.Kr. och den andra till tiden mellan 860 och 
början av 1000 e.Kr. Av de arkeologiska fynd
en att döma har det varit en flyktborg som i 
oroliga tider kunde användas av befolkningen 
i området . I borgens inre fanns lämningar 
efter fyra grophus. Tre av dessa har fungerat 
som verkstäder. Det fjärde huset har tolkats 
som boningshus. Inom detta område har näg
ra familjer bott permanent. Den västra delen 
av borgen har varit obebodd och troligen fun
gerat som tillflyktsort för både människor och 
djur från de närbelägna områdena. Benfyn
den i form av slakt- köks- och måltidsrester 
visar att man hållit husdjur. Identifierade 
husdjur är nötboskap, får, getter, tamsvin, 
hästar , hundar , kattor, höns- och gåsfåglar. 
De mest påträffade arterna med en betydande 
ekonomisk roll är tamsvin och nötboskap. 
Även jakt på vilda djur har företagits. Man 
har påträffat kronhjort, vildsvin, brunbjörn, 

fälthare, rådjur, mård, grävling, bäver, räv, 
mullvad och större skogsmus. De viktigaste 
jaktobjekten var kronhjort och vildsvin, som 
säkert var talrika i de omgivande bok- och 
ekskogarna. Som tillskott i kosten har sjöfågel 
och fisk infångats. 

I den osteologiska analysen från de båda 
faserna ses ingen betydande skillnad. 

I de olika grophusen kan ses en funktionell 
skillnad. Relaterat till total fyndmängd på
träffades ca 20% av de vilda arterna i verk
stadshusen medan endast 9% påträffades i 
boningshuset. I verkstadshusen har det för
tärts relativt mycket vilda djur och deras ben 
har använts inom benhantverket till bl.a. 
verktyg, redskap och smycken. 

Benmaterialet bearbetades efter den 
arkeologisk-zoologiska arbetsgruppen Schles
wig/Kiels riktlinjer. Undersökningen bestod 
av: 

1. Bestämning av skelettdel/djurart. 
Vid jämförelser av de olika representerade 
skelettdelarna synes t.ex. kraniefynd av nöt
boskap i förhållande till de övriga kroppsde
larna relativt la. Författarnas teorier om detta 
är att en stor del av djuren har kommit till 
platsen som färdigslaktadc kroppar. 

2. Tandutveckling och epifyssammanslut-
ning fiir åldersbestämning. 
Slaktåldern på husdjuren visar bl.a. att kal
var och ung nötboskap hade stor betydelse. 
Fåren har hållits länge, det visar att ullpro
duktionen var av betydelse. Svinen slaktades 
vid mogen ålder då de uppnådde full slakt
vikt. På Bischofswarder har man haft egen 
svinuppfödning. 

3. Könsbestämning. 
4. Mankhöjdsberäkning. 
På sidorna 16—31 ges en kort presentation 

av de vilda djurarterna, husdjuren, tam-, 
vildfaglar och fiskar med bl.a. jämförelser 
från övriga undersökningar i norra Tyskland. 
Sist i kapitlet behandlas i korthet det bearbe
tade hantverket. 

Cornelia Becker har undersökt benmaterialet 
från en medeltida boplats, Bosau, vid Grosser 
Pioner See. Hennes undersökningar bygger 
på samma grunder som de tidigare författar
nas. Bland slakt- och matresterna dominerar 
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husdjuren. Bland dem var nötboskap den vik
tigaste köttproducenten, följt av tamsvin. 

Av kronhjort och vildsvin har endast två 
(horn) resp. ett (överarmsben) fynd gjorts. 
Till skillnad från Bischofswarder har inte jak
ten varit av betydelse för Bosau. 

De osteologiska analyserna är av intresse 
för de svenska osteologer som arbetar med 
liknande material för bl.a. jämförelser mellan 
länders kosthåll och inom ekonomiska och 
kulurhistoriska områden. 

Från Bischofswardergrävningen togs några 
enstaka profilprover och dessa resultat har 
F.-R. Averdieck redovisat i artikeln om 
vegetations- och boplatshistoria. 

Dieter Eckstein har redovisat dendrokrono

logiska analyser baserade på ekprover. Med 
hjälp av tidigslavisk keramik kunde borgan
läggningen dateras till mitten av 800-talet 
e .Kr och en pålrad i sjöområdet norr om ön 
dateras till mitten av 700-talet e.Kr. 

Datering av utgrävt material har även 
gjorts med hjälp av C 14-metoden. Detta har 
Willkomm redogjort för. 

Bosaupublikationen är ett bra exempel på 
hur olika vetenskaper har samarbetat lör att 
göra en säkrare bedömning av det arkeologis
ka materialet. 

Sabine Sten 
Riksantikvarieämbetet 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Arkeologi, (The Cambridge Encyclopedia of Ar
chaeology), redaktör Andrew Scheratt. Stock
holm 1981, 467 s. ISBN 91-34-48815-4. Pris 
ca 350:-. 

Boken er formidabel, både i volum og pre-
tensjoner. På nesten 500 sider tett tekst försö
ker den "at t sammanfatta kunskapens nuva
rande ståndpunkt på det arkeologiska områ
de t " . Og dette gjelder, vel å merke, hele Ver
den. Overset tdsen fra engelsk er gjort av 
Kerstin Karling, Mikael Mörling, Ingrid Sö-
derberg-Reeves og Philippa Wiking. 

Fordi arkeologien har så dårlig forsknings-
historie, har vi heller ikke noen översikt över 
de arkeologiske syntesenes historie. Men det 
kan ikke vaere mye feil å påstå at det er en 
spesielt britisk tradisjon å skrive slike arkeolo
giske översikter. Det kunne vaere fristende å se 
dette som et intellektuell liv etter döden for 
det opploste imperium. 

Arkeologi er faggransket av Björn Ambrosi
ani , Noel Broadbent, Sven Broman, Bo Gräs
lund, Lars-König Königsson, Carl-Axel Mo
berg, Hans-Åke Nordström, Ingrid U. Olsson 
og Örjan Wikander. De har delt boken i pass
ende biter og gransket hver sin. Moberg har 
også skrevet et eget forord. Det var godt gjort 
at han fant noe å skrive der; för boken hadde 

med seg fra England både Grahame Clarks 
"Forord" , redaktorens "Inledning" og hans 
"Arkeologin som vetenskap". 

Det opplyses ikke hva faggranskningen har 
bestått i. Men noen parenteser og et par kor-
tere avsnitt er tydelig innsatt för svenske lese
re. Gene rd t synes det som man har hatt liten 
mulighet til å endre eller skrive til. 

Arkeologi er bygget opp slik: 

Del ett (36 s.): 
I Den moderna arkeologins utveckling 

Del två (364 s.): 
II Människan—jägaren 
I I I Den postglaciala revolutionen 
IV De första stormakterna i västra Gamla 

Världen 
V Stormakterna i Gamla världens östra 

del 
VI Gamla stormakter och nya krafter 
VI I I utkanten av Gamla världen 
V I I I Nya världen 
I X Mönster och processer 

Del tre (38 s.): 
X Ramar. Datering och indelning. 

Synteser kan gjores på flere måter. Den vi 
kjenner best i Norden er tradisjonen fra Wor
saae {Danmarks Oldtid) og Miiller {Vor Oldtid) 
der forfatteren gir en flytende og fortellende 
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fremstilling av menneskenes liv i en region 
gjennom tidene, basert på oldsaker og annet 
arkeologisk materiale. I Sverige er Det forntida 
Sverige en möderne fortsettdse av denne tra
disjon. 

Det andre ytterpunktet er den encyklope-
diske fremstilling av typen "Reallexikon — " , 
der stoffet brytes ned i små deler som pakkes 
tett, oftest i alfabetisk orden etter stikkord i 
stoffet. Av denne typen finnes det flere, fra 
små ett-binds ordboker til mangebinds verk. 
Typen ser ut til å ha sitt tyngdepunkt på 
Kontinentet . Noen historisk-politisk tolkning 
av denne geografiske fordding skal jeg ikke 
forsoke meg på. 

Arkeologi ligger midt mellom disse to ytter-
punktene: Boken er så tettpakket med detaljer 
om funnplasser, artefakter, metoder og teorier 
som et leksikon skal vaere. Men stoffet er like-
vel utformet som en llytende tekst. I denne 
kombinasjonen likner boken Gordon Childes 
synteser över europeisk forhistorie der kera-
mikksekvenser og kulturstadier flokket seg 
tett längs Donau. 

J eg undres om denne kombinasjons-formen 
Ienger er god nok som slagkraftig syntese. 
Spesielt blir jeg i tvil når hele Verden skal 
dekkes: Den som vil ha perspektivrike idéer 
og sammenfatninger, lär dem lettere og billi-
gere gjennom en kortere og mindre faktaba
s e n fremstilling. Og den som söker material
detaljer finner dem effektivere i en ren leksi-
kalsk fremstilling. 

Det er da heller ikke lett å se vilket publi-
kum man hadde tenkt seg för boken hos oss. 
Hvem leser et slik berettende leksikon? Er 
Arkeologi kanskje tenkt som en grunnbok for 
arkeologistudenter? Eller skal den gi en 
orientering om arkeologi för forskere fra and
re emner? 

Hvert av de ti kapitlene er delt i flere un-
derkapitler, med unntak av IX som bare har 
ett. I alt har boken 64 slike underkapitler. 
Derfor er hvert underkapitel nesten alltid på 
bare 3-6 sider. Fordelingen av stoffet på hvert 
underkapitel synes å vaere skjedd etter en 
kombinert tematisk/geografisk tanke. Typis
ke titler på underkapitler er "Tropiska skogs
kulturer i Amazonasbäckenet" og "Mesopo
tamien och Iran under bronsåldern". I hvert 

underkapitel har en tydelig provd å få inn 
mest mulig stoff, slik at en ofte har foldsen av 
å lese en hel bok på bare 3 sider. 

Arkeologi har 55 forfattere. Oftest har én 
forfatter alene fatt ansvar for sitt underkapi
tel. Dette har tydelig gjort redaksjonsarbeidet 
tungt. I flere tilfelle er det f.eks. motsetning 
mellom det redaktoren hevder i sine innled-
ninger eller sammenfatninger og det som en-
kdtforfatterne skriver: Redaktoren poengte-
rer flere steder at oppkomsten av jordbruk 
bare skal oppfattes som et ledd i menneskenes 
gradvise vandring mot lavere nivåer i 
när ingspyramiden. Men mange av hans for
fattere skriver like tydelig ut fra tanken om 
det revolusjonerende i övergången til jord
bruk. Det minner om en general som ikke får 
sine soldater til å adlyde ordre. 

For 52 av de 55 forfatterne oppgir boken 
hjemmeinstitusjon: 10 er fra USA, 2 fra In
dia, 2 fra New Zealand, 1 fra Kenya, 1 fra 
Australia og resten (36) fra Storbritannia. 
Dermed kan en konstatere at de enten kom
mer fra gamle imperieområder der det akade
miske systemet er sterkt britisk, eller de kom
mer fra USA som også har sterk historisk 
tilknytning til Storbritannia. 

Det kan tenkes flere forklaringer på at for-
fatterlisten er blitt slik. En av dem er at re
daktoren bare er engdskspråklig og derfor 
har vaert utestengt fra arkeologi på tysk, rus
sisk, fransk og skandinavisk. Men dette kunne 
avhjelpes med oversettdser og kontakt med 
engdskspråklige kolleger fra disse språkområ-
dene. Troligere er det at valget av forfattere 
viser redaktorens personlige horisont. Han 
opplätter ikke tyske, osterikske, polske, kine
siske, latin-amerikanske, italienske og skandi
naviske arkeologer som så vesentlige at de far 
lov til å vaere med i "kunskapens nuvarande 
s tåndpunkt på det arkeologiska området". 

Innenfor sin personlige horisont har redak
toren valgt forfattere som har publisert seg på 
engelsk, og som han trolig for en stor del 
kjenner personlig. Etter mitt skjonn er dette 
et altfor lettvint redaksjonsprinsipp: Det er en 
redaktörs ansvar — spesielt når han har så 
store pretensjoner som Andrew Sheratt, å gå 
bakenfor de store engdskspråklige tidsskrifte-
ne og bakenfor sin egen bekjentskapskrets för 
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å finne fram til en arkeologi med god kvalitet. 
Det skal ikke vaere nodvendig å ha publisert 
seg i American Antiquity eller i Proceedings of the 
Prehistoric Society for å komme i slike redaktö
rers sokelys. Ett viktig leteprinsipp bor vaere å 
soke i den lokale arkeologi: Vil man ha med 
Thai lands eller Kinas arkeologi, far redaktor
en först og fremst lete etter arkeologer i Thai
land og Kina som kan vaere med på prosjek
tet. Slik leting kan koste arbeid. Men det skal 
også vaere arbddskrevende å samle stoff til en 
bok som Arkeologi. 

Vi må energisk motarbeide den form for 
undertrykking som består i at den som har 
kapital, publiseringsapparat og et verdens-
språk også i praksis har monopol på å skrive 
og markedsfere historien til en vilken som 
helst annen folkegruppe. Den etiske del av 
dette problemet er selvsagt alvorligere desto 
mindre og "markedssvakere" vedkommende 
gruppe er. Man ser lettere alvoret i dette der
som en eksempdvis tenkte seg at gronlendere 
eller islendinger hadde monopol på å fremstil-
le Europas eller Nord-Amerikas historie. Jeg 
skulle tro det oyeblikkdig ville bli tätt opp 
som et alvorlig internasjonalt kulturproblem. 
Vi må gjore det til noe mer enn tomt prat at 
"alle har rett til sin egen fortid". 

Selvsagt har ikke all lokal arkeologi krav på 
å bli utbredt över Verden bare fordi den er 
lokal. Den skal også ha kvalitet. Men hva er 
"kvali tet"? — Men kan f.eks. i denne bok nok 
en gäng konstatere hvor utrolig mye viktig og 
god kulturhistorie som ikke er synlig fra Lon
don. Som nordisk arkeolog kjenner en seg 
skuttet över at Arkeologi har gitt så liten plass 
til vår d d av Verden, og at det lille som sies er 
så mangdfullt . Norden er berettiget til en 
betydelig plass både fordi beliggenheten gjor 
området til et utmerket testlaboratorium for 
kulturfenomener av mange typer, og fordi vi 
har en läng og omfattende arkeologisk forsk-
ningstradisjon. At man f.eks. kan skrive om 
okologisk arkeologi uten å nevne Sophus 
Muller og A.W. Brogger må skyldes en ulyk-
kelig kombinasjon av språkproblem og faglig 
ukyndighet. At Björn Ambrosiani og Hans-
Åke Nordström ikke har rettet opp slike feil 
under sin granskning av de to mest aktuelle 
underkapitlene (46 og 49) kan bare skyldes 

den begrensede frihet de har fått av den 
svenske redaksjon. Boken fikk vel ikke lokal-
tilpasses så mye at den ble for kostbar. Var 
det ikke en tanke for et svensk forlag å satse 
på en verdensarkeologisk syntese der en la til 
grunn de beste dementene fra den nordiske 
forskningstradisjon? — Det ville kreve mye 
arbeid, men vi har i alle fall en god samling av 
arkeologer som er kompetente til jobben. 

Det viktigste "kvalitetskriterium" for Arke
ologi, som det var for Childes og som det er for 
Binfords arkeologi, er at de vestlige industri-
og storstatskulturer settes i sentrum, — eller 
rettere på toppen. De kulturhistoriske feno-
mener rangordnes så i verdi etter den betyd
ning de synes å ha som rötter til denne sam-
funnsform. — Det lokale fär verdi bare i den 
grad def inneholder illustrasjon på de proses-
ser som leder fram til industristaten. Tar man 
opp fenomener som ikke direkte kan tjene 
som slike ekscmpler, gjores det for å sette 
rottene eller prosessene i relieff og gi dem 
större pedagogisk kraft. 

Denne "industristatsarkeologien" har her 
samme interesse som mange forskere med et 
marxistisk samfunnssyn. Dette er kunnskaps-
historisk förklarlig ut fra de begge har så mye 
av sine rötter i det sene 1800-tallets vesteuro-
peiske samfunn, menneskesyn og forskning. 
For marxistene var den kapitalistiske indu
stristat et nodvendig steg på veien mot et 
idealsamfunn. For de fleste andre var indu
stristaten udiskutabelt den beste av alle sam-
funnsformer som menneskene hadde "pres-
ter t" til da. 

Strukturen i Arkeologi blir mer förståelig når 
en ser boken som en representant for denne 
industristatsarkeologien. En av rottene til in
dustristaten er mangfoldigheten: Fra et enkelt 
og biologisk bundet adferdsmonster (tidligpa-
leolitikum) går vi via "utvecklingen och 
spridningen av den typ produkter som kallas 
mellanpaleolitiska" til mennesker med en tek
nisk kunnskap som "hade vidgats till att om
fatta nya slag aktiviteter — " (senpaleoliti-
kum) . Homo sapiens sapiens, med handen 
full av spånredskap, utropes til seierherre. 
Dette menneskets mangfoldige redskapstek
nologi var, etter 1800-tallets evolusjonistiske 
syn, selve fundamentet for "framskritt". Det 
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var fra dette mangesidige adferdsmonster at 
den mest livskraftige og fremtidsrettede 
spesial-leveform ble valgt ut ved en slags kul-
turformenes "survival of the fittest". I Arke
ologi er man ikke i tvil om at det er det jord-
brukende og helst fastboende menneske som 
d e r fremtiden. Spesialisering av bl.a. matpro-
duksjon er en forutsetning för den möderne 
industristat, på samme mate som bofasthet er 
det. 

Denne redaksjonsideologien gjor det lettere 
å förstå utvalget av forfattere også: Det er 
uten tvil spesielt lett å finne industristatsarke-
ologer innenfor den kulturkrets som var opp-
havsområdet for den industridle revolusjon. 

Derfor har også Arkeologi fått kapittdover-
skrifter etter det monster vi nå kjenner så godt 
fra engdsk-amerikanske arkeologiske synte
ser: 

Jordbrukets början i Mindre Asien och Europa. 
Städer uppstår i Främre Orienten. Tidiga jordbru-
karsamhällen i Europa, jordbrukets ursprung i 
Östasien. De sista jakt- och samlarstadierna i Afri
ka. Västra Medelhavsomårdct, Roms ursprung. 
Rom och dess västliga imperium. Kejsardömet Ki
na och dess grannar. Det barbariska Europa under 
första årtusendet. Östeuropas städer uppstår. Tidi
ga stater i Afrika. Centralamerika — från byar till 
mäktiga riken. 

Alternativet til industristatsarkeologien er en 
arkeologi som utforsker menneskenes vilkår 
under en videre synsvinkel: Fortiden er ikke 
en samling veier som med större eller mindre 
treffsikkerhet leder menneskearten fram mot 
industristaten. Först og fremst er fortiden en 
samling av eksperimenter i det å leve. Og da 
blir også de leveformer viktige som synes å 
lede oss helt ved siden av industristaten: 
Polareskimoenes liv på Nord-Gronland ledet 
ikke till noen industristat — i alle fall ikke 
frivillig. Men kanskje nettopp derfor var deres 
leveeksperiment av den störste interesse for 
oss andre . Samene hadde heller ikke noe em
bryo til en industristat i sin kultur. Skulle 
kanskje synteseredaktorer derfor passé spe
sielt på å fa deres arkeologi med i sin översikt? 
Skillet jordbruk/ikke-jordbruk er arkeologisk 
uinteressant for kulturformer över store deler 
av Nord-Europa, Nord-Asia og Australia. 
H a r redaktoren av Arkeologi av den grunn rett 

til å ignorere dem nesten fullstendig? 
Hva er egentlig arkeologiens kunnskapshis-

toriske ansvar? Ettersom vi i praksis har mo
nopol på sporene etter menneskeslekten på 
Jo rden , skulle det fremfor alt bestå i å utfors-
ke og fortelie om menneskets mange veier og 
mange erfaringer. At dette ansvaret har av
satt så fa spor i en bok som kalles Arkeologi er 
forunderlig. Når fär vi synteser som verdset-
ter kulturformer etter deres variasjonsrikdom 
og eksperimentkvalitet? 

Som laerer i arkeologi funderer man ved 
lesingen av Arkeologi på nytt över syntesenes 
funksjon: Selvsagt er de summeringer av en-
keltresultater fra artikler, avhandlinger og de
taljanalyser. Men deres styrende funksjon er 
mye viktigere: Det er först og fremst de arkeo
logiske synteser som opprettholder arkeologe-
nes generdle forestillinger om förtiden. Og 
det er disse forestillingene som bestemmer 
hva som er viktig i forskningen. Er det vår 
generdle forestilling at innforingen av jord
bruk er det viktigste som har hendt, samler vi 
også inn data og tolker dem ut fra dette. 
Mener vi at bykultur og industrialisering er 
det ypperste mennesket har presten, fökuse-
rer vi naturlig mye av vår oppmerksomhet på 
de arkeologiske data som kan tyde på tidlig 
urbanisering og spesialisering. 

Som resultat av den synteseproduksjon vi 
har hatt siden Childe, har derfor de arkeolo
giske museene de siste ti-år samlet seg et 
stort, vel tilrettelagt og godt markedsfort ma
teriale om jordbruk og urbanisering. På den 
maten blir det stadig lettere å skrive synteser 
av Arkeologi-typen. Skulle man derimot gjore 
synteser över de leveformer som ikke har noe 
med jordbruk og urbanisering å gjore, ville en 
finne lite materiale, og det ville vaere mye 
tyngre å nå fram til det. Denne selv-reproduk-
sjonen virker på samme mate som en vei i et 
veilost land: Desto flere som går veien, desto 
bedre opptråkket blir den, og jo sannsynligere 
er det at senere vandrere skal velge den. Der
for kan man helt opp i de nordligste arkeolo
giske museer i vår del av verden nå linne 
kolleger som sitter og kategoriserer sin tenk-
ning og sitt materiale i forhold til skillet 
jordbruk/ikke-jordbruk. 

Det horer med til ens akademiske oppdra-
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gelse å tro at "sannheten" , eller i alle fall "det 
beste" vinner fram til slutt. Den frie akade
miske meningsbrytning er sorteringsmekanis
men som skal sorge for dette. Men slik er det 
selvsagt ikke. Det som vinner fram er de idéer 
som markedsfores med störst kraft. Ved sin 
selvreproduserende evne sorger de for at 
opposisjondle data og tolkninger ikke blir et-
tersokt og at de slett ikke kommer med i de 
bestemmende debattfora. 

En annen kraft som medvirker til selvre-
produksjonen av arkeologiske oppfatninger er 
forskcrsamfunnets sosiale mekanismer. En av 
disse er enkeltforskerens behov for trygghet. 
Tryggheten skapes kanskje först og fremst ved 
at man klart og tydelig horer med til et for-
skerfellesskap. Innenfor dette avlegger man 
sine eksamener, deltar i kongresser, skriver 
sine artikler og blir respekten. Alt som truer 
med å sette forskeren utenfor fellesskapet, be
skyller han seg mot. Der venter uoppmerk-
somhet, glemsel og läglig dod. 

Visst skal vi tenke "fritt", ha respekt lör 
" sannhe ten" og stå fram med vår "overbevis-
n ing" i den akademiske debatt. Men vi må 
ikke bli akademiske romantikere som tror at 
forskere står utenfor alle sosiale sammen-
henger. — Vilken arkeolog tor opponere mot 
det som er möderne, så som bruken datorer, 
lökuseringen på okologiske faktorer, eller 
oppdelingen i elementer og relasjoner mellom 
elementer? Hvem tor stå fram og si at hun/ 
han tror på den isolerte redskapstypologi eller 
på den impresjonistiske arkeologi? Hvem 
opponerer mot den forskerffokk som er samlet 
omkring Arkeologi? 

Sammenlignet med f.eks. fysikk, sosiologi 
og til dels historie er arkeologien k u n s k a p s 
teoretisk naiv. Dette gjelder også Arkeologi. En 
ser dette tydeligst i synet på dynamikken i 
kunnskapsmassen. Endringer i arkeologien 
forklares i stor utstrekning ved ä vise til 
teknisk/metodiske nyvinningen "Det var dessa 
metoder (luftfotografering, kjemisk artefakt-
analyse og radiologisk datering) som fick den 
mest genomgripande verkan på arkeologien". Forsk
ningshistorien blir beretningen om hvordan 
arkeologer steg för steg har laert seg å bli mer 
og mer fullstendige i sin dataregistrering. Pitt 
Rivers blir en sentral forskningshistorisk per

son, her som hos Glyn Daniel, fordi han står 
som en milestolpe i denne utviklingen mot 
större fullstendighet: "Utgrävare registrerar i 
allmänhet bara de saker som förefaller dem viktiga 
just då, men nya problem dyker ideligen upp. Varje 
detalj bör därför registreras ." Arkeologi kon-
staterer derfor med tydelig sorg at " man 
inte överallt nådde upp till Pitt Rivers standard 

Jörrän ett gott stycke in pä detta sekel ." En 
må bare håpe at arkeologer snart begynner å 
förstå at observasjon av nye datatyper aldri 
kan vaere noen primaer årsak til kunnskaps-
endringer. Endring kommer alltid som resul
tat av nye fortidsbilder som så leder til at man 
ser data som en ikke la merke til tidligere. 
Denne naiviteten i arkeologien har funda-
mentale virkninger på hele kunnskapsappara-
tet, feky. ved at den gjor det akseptabelt eller 
nodvendig å konsentrere nesten alle ressurser 
om å konservere datagrunnlaget. Enkelte 
land har nå i läng tid hatt et arkeologisk 
system som er innrettet på å registrere "varje 
deta l j" . Har de samme land blitt hovedpro-
dusenter av ny og vesentlig innsikt om men-
neskehetens veier gjennom tiden? 

Behöver synteser vaere kunnskapsteoretisk 
overfladiske eller naive? — J e g tror ikke det. 
Först og fremst skulle de gjennom sin bredde 
og översikt nettopp gi grunnlag for refleksjo-
ner över emnets fundament. I fysikk ser en 
ofte at det er i oversiktene at de grunnleggen-
de kunnskapsproblemer blir klarest utformet. 
Det er nok å vise til Bohrs og Einsteins forfat-
terskap för å vise dette. Hvorfor kan vi ikke fä 
en arkeologisk oversiktsbok som f.eks. tar 
konsekvensene av den enkle tanke at fortiden 
bare eksisterer som oppfatninger og forsk-
ningsresultater? En konsekvens av denne tan
ke er at vi aldri kan kontrollere sannhetsge-
halten i vare lörskningsresultater ved å sam-
mcnligne dem med noe annet enn andre lörsk
ningsresultater. Dette gir en grunnleggende 
relativitet også til den arkeologiske kunnskap. 
— Når får vi en syntese som ikke bare bejub-
ler datoriseringen, men gir perspektiv på den 
forsterkede objektivisering og kunnskapskon-
servering som dette forer med seg? 

Min förklaring på at Arkeologi ikke er så 
reflektert er at den inngår i en synteseprodu-
serendc tradisjon der det er tillatt å vaere kon-
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vensjonell og overfladisk. På samme mate 
som universitetene har fatt sin egen stab av 
profesjondle planleggere som aldri selv har 
syslet med forskning og undervisning, holder 
arkeologien på å få sin egen stab av skribenter 
som i raskt minkende grad selv sysler med 
kerammikkskår, flintavslag, problematiske 
feltinventeringer, besvaerlige profiler og grunn-
leggende kunnskapsproblemer. 

Det synes som arkeologien er spesielt utsatt 
for syntesellommen. Enhver kan forvisse seg 
om kvantiteten ved å gå i en bokhandel som 
forer arkeologisk litteratur. Du finner Andes-
fjdlenes arkeologi, Latin-Amerikas arkeologi, 
Midddhavsområde ts arkeologi og Kinas ar
keologi. O g nesten unntakslost er bokene ut-
gitt i London, Cambridge, Oxford eller even
tuell USA. Bortsett fra tittelen, illustrasjone
ne og stoffets geografiske plassering er innhol-
det velkjent. 

Hvorfor slår syntesebolgen inn över arkeo
logien med så stor kraft? Hva er det som lär 
förlagene til å satse på dette? Man kan undres 

om deler av arkeologien er på vei inn i et 
"gråsone-område" mot skjonnlitteratur der 
den dekker et behov for nostalgi på vitenska
pelig grunnlag. Når ens egen dagligverden 
blir for grå eller for komplisert, får man behov 
for å transporteres bort til noe annet. Arkeo
logien er et utmerket transportredskap fordi 
den i så stor utstrekning handier om noe som 
ligger långt borte i tid og rom. Den er også 
intellektuell akseptabel fordi den er "viten
skapelig". Man aner en slags avansert "Det 
Bästa"-leser som målgruppe. Har dette sitt 
motstykke i den bevegdse bort fra samfunns-
kritikk som man kan ane i skjonnlitteraturen? 
Er arkeologi på vei til å bli et emne som 
opprettholdes ved rikt illustrerte synteser i 
store opplag, og ved merkdige eller sensasjo-
nelle funn? 

Ame B. Johansen 
Göteborgs universitet 
Inst. för arkeologi 
Box 2133 
S-413 13 Göteborg 

Anders Hagen, Historiens rötter, (översättning 
Torbjörn Egerstad.) Bonniers Världshistoria 
1. 335 s. Stockholm 1982. ISBN 91-34-50072-3. 
Pris ca 205 kr. 

Det er ikke enkelt å anmelde en bok av sin 
tidligere laerer. Det kan lett bli för mye enten 
av respekt eller opposisjon. Jeg försöker i alle 
fall. 

Det er meget sjelden og meget lenge siden 
noen nordisk arkeolog skrev en forhislorie lör 
et större område enn sitt eget land. Den na-
sjonale skrivetradisjon er desto rikere. Monte
lius, Stenberger, Miiller, Bröndsted, Kivikos
ki, Shetelig og Brogger gjorde fremragende 
innsatser. Worsaae var den förste med sin 
Danmarks Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravheie 
fra 1843. 

Norge er trolig det nordiske land som har 
hatt den störste produksjon av arkeologiske 
nasjonaloversikter. Behovet for å markera 
identitet har vel vaert störst der. Men enn én 

gäng har to ulike oversiktsverker vaert på 
markedet samtidig. 

Både i Norge og i Norden er Anders Hagen 
den forfatter som har skrevet de fleste over-
siktsverkene. Hans boker har da også betydd 
mye for arkeologiens kulturelie rolle og for 
arkeologers daglige arbeid. — Slike oversikts
verker som hans "Norges Oldt id" betyr mer 
for arkeologers oppfatning av fortiden enn vi 
kanskje selv er klar över. Dermed styres også 
arbeidet inn i visse spor. 

Med denne bakgrunn er det ikke merkelig 
at det er Hagen som nå bryter den geografiske 
barrieren og skriver en Verdens forhislorie. 
O g som vanlig er han endörfatter. Denne 
boken er bind 1 av et nordisk historievcrk på i 
alt 21 bind. 

Man merker at forfatteren er fra Norden, 
bl.a ved valget av de ekscmpler som skal illu-
strere de ulike kulturhistoriske fenomener: En 
dominerende del av dem er fra det nordiske 
området . Og når forfatteren går utenfor Nor-
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den, velger han i förste rekke Europa. Ek-
semplene fra Amerika, Afrika og Asia er få, og 
de er fremstilt mer diffust og med mindre 
glede. 

Det forfätterperspektiv som tyddigst skim-
tes bak boken er at forfatteren sitter trygt 
plantet i et skandinavisk landskap (helst noe 
vest for riksgrensen). Fra denne posisjonen 
observerer han hvordan donningene fra de 
store verdensbegivenheter ruller inn mot Nor
dens kyster. Blikket er mest vendt i sydlig 
retning. Kommer det store og merkverdige 
saker drivende, som f.eks, bondebruk, vogn-
tcknologi, soldyrking eller romerske bronse
kar, tar han en sving nedover i Europa for å se 
etter hvor dette kommer fra og hva årsaken 
kan vaere. Men emigrant blir han ikke. Hans 
hjemsted förblir alltid skogene og fjellet, men 
fremfor alt de brede bygder som bare ligger 
der og venter på bondens tanke og teknikk. 
Det er viktig å ha en slik solid standplass når 
en skal skrive historie. Da har man noe å sette 
alt i forhold til. 

Ettersom jeg ikke kan se noen spesiell 
grunn til at man må vaere engelsk for å skrive 
arkeologiske översikter for områder utenfor 
sitt eget land, synes jag det er bra at vi nå 
endelig fikk et alternativ. Vi får håpe at vi 
etterhvert skal fä en rik produksjon av tilsvar
ende översikter av arkeologer med annen kul-
turbakgrunn enn den engdsk-amerikanske. 
Eksempdvis kan man håpe at kinesiske eller 
latin-amerikanske kolleger skal presentere 
Verden sett fra sin standplass. Også i Norden 
er det rike muligheter for fortsatt produksjon 
av verdensoversikter nå etter at Anders Ha
gen har vist at det er mulig. Så vidt jeg vet er 
allerede en tilsvarende översikt under utgivel-
se i Norden. Også den er skrevet av norske 
forskere. 

Anders Hagens bok er på ca. 330 sider og 
cr disponert slik: 

under 
kap. sid. 

— Människans ursprung 26 80 
— Bondens värld 24 80 
— Polarkulturer 12 27 
— Tidig metalltid 25 72 
— Äldre järnålder 7 37 
— Romersk järnålder 9 23 

Det er ikke lett å se noen konsekvens i denne 
kapi t td innddingen . Förste kapittdoverskrift 
ser ut til å ha en biologisk tanke som under
lag. De to neste synes samlet om naturbak-
grunn og naeringsstrategier, de to folgende om 
teknologi, og det siste om politikk og okono
mi. Det er heller ikke noen tydelig sammen
heng mellom disse overskriftene og underka-
pitlenes överskrifter. De er av samme slag 
tvers gjennom boken, helt uavhengig av vilket 
hovedkapi t td de står under. I alle de 6 kapit-
lene finner en f.eks. överskrifter som direkte 
viser til en lokalitet eller til et geografisk om
råde: "Afrika — urmänniskornas vagga", 
"Lepenski Vir", "Från Kreta till Finnmark" 
og "Ca rnun tum och Donau". En annen type 
överskrifter peker på prosesser: "Istid och ut
veckling", "Då jägaren blev bonde" og "Fim
bulvinter eller framåtskridande?". Överskrif
ter som viser til f.eks. viktige funn og enkelt-
faktorer finnes også gjennom hele boken: 
"Den upprät tgående människan", "Den äld
sta grottkonsten", "Dösfolkets t ro", "Heliga 
d jur" og "Soldyrkan". 

Men underkapitlenes överskrifter gir ikke 
noe brukbart innblikk i bokens tankemonster. 
Snarest ser det ut som teksten först er skrevet 
fortlopende, og at overskriftene så er satt inn 
med passende mellomrom etterpå. Skal en 
oppdage Hagens skrivemetode, må en gå til 
fremstillingens detaljer. 

I en bok som dette kan forfatteren f.eks. 
velge om han vil presentere både forsknings
prosessen og forskningsresultatene eller om 
han vil konsentrere seg til resultatene. Hagen 
har valgt det siste. Bokens baerende prinsipp 
synes å vaere en presentasjon av kulturhistori
en i fa og enkle drag ved h jdp av et begrenset 
og noye uttenkt utvalg av funn og undersökel
ser. Man griper fatt i materiale etter som 
behovet melder seg, og holder det fram som 
eksempel på det fenomen forfatteren i oye-
blikket forteller om. I prinsipp er dette en 
fortsettelse av Worsaaes skrivetradisjon fra 
1843. At den har överlevd så lenge er vel et 
tegn på at den er vellykket. 

Hagen har fulgt denne metoden også i sine 
andre oversiktsverker, og har derfor bevis på 
at den fungerer bra. Men mange lesere ville 
nok gledet seg över å fä kikke forskeren litt 
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naermere i konene. — Hvordan kan man vite 
alderen på funn? Er det sikkert at jordbruket i 
Nord-Europa systematisk er senere enn i 
Sentral-Europa? Hvordan kan man få seg til å 
tro at formlikhet normalt betyr samtidighet? 

I den utstrekning slike metodeproblemer 
beröres, overskygges de helt av funnpresenta-
sjonene som far sitt eget liv og vokser långt ut 
över den illustrasjon de gir av de sentrale 
kulturhistoriske fenomener. Gjennom den 
store og selvstendige plass de får, fristes lese
ren til å tro at det er materialet som styrer 
arkeologien, mens de fleste arkeologer vel leg
ger större vekt på idéenes styring av arbeidet. 

Det er også liten avstånd mellom det lettes-
te og det vanskdigste stoffet i boken. Generell 
er stoffet lettfattdig og gir små muligheter 
for den som söker mer dyptgående kunnskap. 
Denne lesertypen henvises til litteraturlisten 
bak i boken. J eg tror boken ville vunnet på at 
en tok med diskusjoner om f.eks. årsaker til 
kulturelie- og biologiske endringer. — Hvor
for kom overhodet mennesket inn på arenaen? 
Vilke typer av veksdvirkninger kan en tenke 
seg mellom naturunderlag, religion, teknologi 
og sosial organisasjon under bronsealder i 
Europa? — Plass til slik diskusjon ville en fått 
ved å redusere på funnbeskrivdsene. 

Også Hagen står for den teknologisk föku-
serte arkeologi der industristaten er utvikling-
ens hoydepunkt, og oppkomsten av jordbru
ket derfor blir en sentral begivenhet. Men 
noen streng konsekvens er det ikke i denne 
synsmåten, — og man gleder seg över denne 
inkonsekvens: Forfatteren gir f. eks. meget 
stor plass til billedkunst og religion. Selv om 
også disse fenomenene i noen grad settes i 
avhengighetsforhold til teknologi og okonomi, 
går de långt ut över dette. Her kommer både 
forundringen, oppdagergleden og respekten 
for fortidsmenneskene tyddigere fram enn 
noe annet sted. Fortidsmenneskene blir vare 
medmennesker, og en kjenner at deres liv 
henger sammen med ens eget. 

Noen vil mene at dette stoffet har fatt for 
stor plass i boken. Jeg deler ikke denne 
oppfatning. Fordi dette materialet så tydelig 
ligger Hagens hjerte naermest, er det også 

presenten med en innlevdse og en glede som 
bringer fram i lyset noe som ellers ville gått 
tapt. Men en kunne kanskje onske at han også 
skrev en bok om mennesket som formgiver og 
kunstner. Han har tyddige forutsetninger for 
det. 

Også ellers skal Anders Hagen roses fordi 
han mest skriver om det han er engasjert i, og 
som han helst har naer delaktighet i. "Plikt-
skriving" blir nesten aldri god, og det har 
forfatteren tydelig innsett. Jeg tror dette skyl
des hans store respekt for den oppgave det er 
å skrive populaer arkeologi. Desto större pub-
likum et skrift kan antas å få, desto viktigere 
er det at både form og innhold får en om
sorgsfull utfordse. 

Boken har bra balanse mellom tekst og illu
strasjoner, selv om billedmaterialet et par ste
der er så stort at man fär foldsen av å bla i en 
billedbok. Teksten er lettlest og klar. Man 
kan kanskje innvende at den er for realis
tisk. Å sitte med et redskap i handen og vite at 
det også var redskap for et menneske for 
20 000 år siden er så merkverdig eller absurd 
at den kjolige og distanserte språkform kan
skje stenger for mye av opplevdsen. Illustra
sjonene er vel valgt, men ikke alltid like vel 
gjennomfort. Det finnes også direkte misvis-
ende illustrasjoner som på side 19 der en 
uheldig kombinasjon av signaturer og tekst 
gir inntrykk av at mennesker ikke fantes and
re steder enn i Europa for 500 000-100 000 år 
siden. 

Gjennom sin respekt for den oppgave det er 
å gi arkeologi til et stort publikum har Anders 
Hagen bidratt til å holde denne litteraturen 
oppe på et hoyt nivå. Nå er det på tide at vi 
også begynner å respektere denne form för 
vitenskapelig produksjon i vår u tdanndse av 
arkeologer. Det må etableres en litteraturhis-
torie og en litteraturkritikk også på dette fel
tet. Skal arkeologien bli en viktig livskvalitet 
for folk i fremtiden, er det av grunnleggende 
betydning at boker som dette ikke får lov å 
forfalle til billige effekter og dårlig forsk
ningskontakt. Hva har vi ellers som kan hind-
re arkeologiens dod? 

Ame B. Johansen 
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St. Olav, seine Zeit und sein Kult. Acta Visby-
ensia VI (Visbysymposiet för historiska ve
tenskaper 1979). Visby 1981. ISSN 0065-
1702. 

Det sjätte Visbysymposiet för historiska ve
tenskaper behandlade S:t Olof, hans tid och 
hans kult. Den som alltid vackert och vårdat 
publicerade volymen av symposiets bidrag, i 
redaktion av Gunnar och Karin Svahnström, 
har tillägnats Erik Lönnroth som de biennala 
symposiernas initiativtagare och deras aktive 
deltagare och främjare. 

I en inledande essay belyser Erik Lönnroth 
Olof Haraldsson som historisk personlighet i 
sin nordeuropeiska miljö. Allt vi vet om den 
rödhårige och digre vikingakonungen pekar i 
riktning mot Lönnroths drastiska uttalande, 
att "Seine Heiligkeit kam wahrscheinlich ganz 
post mor tem", men samtidigt måste vi alltså 
erkänna, att "Erstens und letztens: wir wissen 
furchtbar wenig von ihm und von seinem 
ganzen Zdta l t e r" . 

Grethe Aulhén Blom (St. Olav in norwegischer 
Geschichte, Königsheiliger in vielen Gestalten) och 
Erich Hoffmann (König Haraldsson als Heiliger 
des norwegischen Königshauses) söker lätta på slö
jorna över det norska kungahelgonets histo
riska bakgrund, men det är ingen tvekan att 
allt — eller snarare det lilla — vi vet om Olof 
Digre, gör det posthuma helgonskapet till det 
största miraklet av alla i hans legend. I och 
för sig är en sådan utkorelse i dödsögonblic
ket, mot alla mänskliga odds, ingenting ovan
ligt eller överraskande i kyrkans historia. Den 
fromme rövaren på korset är den välkända 
och under medeltiden ständigt åberopade 
förebilden för en sådan frälsning in extremis. 
Beviset att en sådan total förändring och upp-
höjelse ägt rum var underverken vid den dö
des bår. — O m nu S:t Olofs helgonskåp, åt
minstone på jorden, enbart var resultatet av 
en manipulation efter beprövad modell av 
kyrkan och kungahuset i maskopi, som det 
vill framgå av Authén Bloms, Hoffmanns och 
andras bidrag, måste det ändå medges, att 
ingivelsen var genial, eftersom den skänkte 
landet en nationellt samlande symbol och 
samtidigt en skyddsherre med stor internatio
nell räckvidd. Företagets framgång låg i ti

den. Hoffmann pekar på de anglosachsiska 
förebildernas aktualitet i den missionerande 
kyrkan, och för både Authén Blom och Hoff
mann står det klart, att Olofs fullföljande av 
kristningsverket i Norge och hans våldsamma 
död är de två främsta yttre förutsättningarna, 
som helgonmakarna kunde bygga på. I folk-
traditionen var S:t Olof framför allt den store 
kyrkobyggaren och Guds stridsman i kamp 
mot hedendom och troll, som det framgår av 
Olav Be's intressanta bidrag. 

I Olofslegenden och Olofskulten intar Olof 
den sjöfarande en särskilt framskjuten ställ
ning, och det är som de sjöfarandes skydds
herre S:t Olof blir ett omhuldat hanseatiskt 
skyddshelgon. Klaus Friedland belyser i sitt bi
drag S:t Olof som skyddspatron för de skandi
naviska köpmännen, som seglade på London, 
Amsterdam, Visby och Novgorod, men också 
för Bergenfärarna i Lybeck. Dessa Bergenfa-
rare var till största delen invandrare i Lybeck, 
men de bevarade kontakten med sina ur
sprungsländer, och genom deras fromma gå
vor spreds Olofskulten också till orter i Nie
dersachsen, Mecklenburg, Westfalen och 
Rhenlandet. 

Tre bidrag sysslar med problemet om Olof 
Haraldssons insatser på Gotland. Carl F. Hal-
lencreutz påpekar, att Gotlands kristnande är 
rikare dokumenterat än missionen i någon 
annan del av vårt land, men också att Guta-
sagans uppgifter om Olofs besök på ön och 
hans betydelse för kristendomen där framför 
allt måste ses i ljuset av den S:t Olofskult som 
florerade på ön vid det tillfälle, då sagan 
skrevs. Sven-Erik Pernler granskar de historiska 
källorna och finner det uteslutet, att Olof in
fört kristendomen på Gotland. En stor del av 
hans bidrag handlar om Olofskapellet vid 
Akergarn, och han menar, att S:t Olofs roll i 
kulten på Gotland ej får överdrivas. Den har 
kanske inte varit större där än i andra delar 
av Skandinavien. 

Erik Nylén ger en bild av Gotland på Olof 
Haraldssons tid och påpekar, att handelsut
bytet österut kanske i mycket högre grad varit 
baserat på koppar och järn än på slavar och 
pälsverk, de handelsartiklar som oftast 
nämnts i forskningen. Jar l Gallén kommente
rar det mycket spröda urkundsmaterial, som 
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belyser 1000-talets politiska händelser i län
derna kring Finska viken. Kazimierz Slaski gör 
en jämförelse mellan politiska förhållanden i 
Polen och Skandinavien vid sekelskiftet år 
1000. Liksom Skandinavien hör Polen till de 
länder i Europa, som aldrig nåddes av den 
romerska härskarmakten, och som senare än 
andra nåddes av den kristna missionen. Men 
Polen var ett kontinentalt agrart land utan de 
livliga internationella förbindelser som karak
teriserade den nordiska vikingakulturen. I 
Norden kom bönderna längre att bevara sin 
fria ställning, medan Polen redan under 1000-
talet genomgick en feodalisering med stark 
kunglig centralmakt och en till denna knuten 
ämbe t sadd . 

En väsentlig del av publikationen handlar 
om S:t Olof i konsten, S:t Olofs ikonografi. 
Martin Blindheim skildrar S:t Olof som ett nor
diskt "super-helgon" genom exempel ur litte
ra tur och bildkonst. Men varje helgon och 
varje kristen är i själva verket en uppenbarel
se och inkarnation av Kristus, en föreställ
ning som blir allt starkare medveten under 
gotiken. Uppfattningen av S:t Olof som en 
Kristusgestalt har därför i och för sig intet 
uppseendeväckande. Men det senmedeltida 
Olofspassionalet och dess bildmässiga fram
ställning på altarskåpet från Andenes i 
T romsö museum har drivit denna Kristus-
identifikation till sin yttersta konsekvens, när 
Olofs martyrium skildras som en upprepning 
av Kristi passion utan något samband med 
den historiska verkligheten. 

Tore Nyberg lägger ut texten kring några 
framställningar av Olof helgonkungen i sen
medeltida kalkmålningar i Skåne, och Ulla 
Haastrup redovisar Olofslegendens förekomst i 
danskt muralmaleri . Kappseglingen är här 
ett omtyckt motiv, medan själva martyrsce
nen knappast förekommer. Knud Banning tol
kar Olofsscenerna på Christian I:s berömda 
resealtare i valrosstand i Danmarks National
museum. — Mereth Lindgren redovisar Olofsle
gendens förekomst i det senmedeltida mural-
måleriet i Mälarlandskapens kyrkor, ett rikt 
och intressant material med anknytning till 

texten i medeltida pilgrimsvisor och legender. 
Men förekomsten av Olofslegenden i Roslags-
bro kyrkas kalkmålningar ger oss knappast 
rättighet att dra i tvivelsmål identiteten i kyr
kans vackra S:t Eriksbild från 1300-talets för
ra del. Skulpturen är utförd i Uppsala och 
överensstämmer helt med den där för S:t Erik 
gällande höggotiska bildtypen, slätrakad och 
höggotiskt idealiserad, som vi bl. a. känner 
den i sigill. S:t Olof skulle bära skägg, som det 
var sed på hans tid (enligt Snorre), och en 
sådan skäggig S:t Olof— den i Uppsala gäl
lande modellen — (inns ännu att se i domkyr
kans nordportal. — Om altaret söder om 
triumfbågen i Roslagsbro varit vigt åt S:t 
Olof, har det sannolikt haft en tronande S:t 
Olofsbild av samma karaktär och utförande 
som kyrkans ännu bevarade Mariabild från 
1200-talets slut. 

Tove Riska redovisar litteraturen om S:t 
Olof i kult och konst i det medeltida Finland. 
Max Hasse ger en översikt av helgonkult och 
helgonbilder i Lybeck, där S:t Olof framför 
allt hade rollen av Bergenfararnas skyddspa
tron. Gerd Baier kommenterar S:t Olofsbilder i 
Mecklenburg, och Teresa Mroczko belyser före
komsten av skandinaviska helgon i norra Po
len. Tre helgon är aktuella; S:ta Birgitta, S:t 
Erik och S:t Olof. De tre äldsta birgittinklost-
ren i Polen var förlagda till Danzig, Lublin 
och Elbing. I Danzig fanns ett Erikskapell i 
karmeliternas kyrka, medan S:t Olof var re
presenterad med broderskap och kapell i 
Danzig och Elbing. Ett Olofsgille är också 
känt i Königsberg. 

I publikationens sista kapitel belyser Gun
nar Smedberg förhållandet mellan nordisk rätt 
och kanonisk rätt, motsättningar som knap
past var aktuella under missionsskedet på 
Olof den heliges tid men som i så mycket 
högre grad kom att prägla den politiska situa
tionen i Norden under de följande århundra
dena. 

Aron Andersson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 
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lan Hodder, Symbols in action. Ethnoarchaeo-
logical studies of material culture. Cambridge 
1982. 244 s. 87 fig. Pris ca £ 19.50. ISBN 
0 52124176 6. 

Hodder är en av flera arkeologer, som under 
de senaste åren, i sitt arbete med arkeologiskt 
material , känt en mer eller mindre uttalad 
otillfredsställelse vad avser möjligheterna för 
at t utföra relevanta testningar av hypoteser 
på förhistoriska material och som därför valt 
at t söka nya infallsvinklar genom etnoarkeo-
logiska fältarbeten. Huvudmålet för Hodder 
var at t studera vad den materiella kulturen 
representerar och hur den förhåller sig till ett 
levande samhälle. Med materiell kultur avser 
Hodder geografiskt begränsade områden med 
å terkommande artefaktsammansättningar. 
Hodder menar också att hans målsättning 
har hög aktualitet på grund av den inom 
Europa vitt spridda desillusionen bland 
arkeologer vad avser värdet av att beskriva 
och definiera kulturella enheter. 

Inledningsvis gör Hodder en återblick på 
den arkeologiska forskningens relation till 
bearbetningsmetoder avseende den mate
riella kulturen. Hodder ser två huvudinrikt
ningar inom europeisk arkeologisk forskning 
med en tysk tradition baserad på relationen 
kulturspridning—folkgrupper och en anglo
saxisk skola med intresset koncentrerat till 
relationen mellan kulturer och deras förhål
lande till ekologiska faktorer. Detta har med
fört att olika forskare avsett helt olika förhål
landen då de använt termen kultur. Vissa har 
till och med föreslagit att termen inte skulle 
användas för att inte ytterligare missförstånd 
skulle uppstå. Skulle inte etnoarkeologiska 
studier kunna leda till ett förnyat intresse av 
att diskutera och analysera innebörden av 
denna term frågar sig därför Hodder inled
ningsvis. 

Två intressesfärer som Hodder avsåg att 
testa genom sina fältarbeten var kulturell lik
het satt i relation till hur väl etablerade kon
takterna mellan områdena var samt kultur 
som återspegling av beteenden. 

Som ett första exempel på sina studiers 
inriktning väljer Hodder att behandla tre 
s t ammar i Baringo, centrala Kenya, ett områ

de som varit förhållandevis lite påverkat av 
den vite mannen. Skillnader finns såväl vad 
avser ekonomin, med jordbruk kontra bo
skapsskötsel, som språk. De sociala systemen 
inom s tammarna är dock likartade med grup
per av äldre som lokal auktoritet. Relationen 
mellan olika familjer berör grupper på bety
dande avstånd. Personer av samma ålders
klasser betraktar varandra som likar. Genom 
en inventering av olika föremål från 400 hyd
dor kunde Hodder fastställa att vissa förmål, 
som exempelvis örhängen, har en klart stam-
anknuten spridning. Men hur skall denna 
skillnad förklaras? Den skulle kunna tolkas 
som att kontakten mellan medlemmar av oli
ka s t ammar var begränsad. Men så är inte 
fallet. Hodder finner ett klart ekonomiskt be
roendeförhållande över stamgränserna, då 
delar av en herdes hjord kan vara utlånad till 
personer tillhöriga en annan stam. Det är 
därför svårt att utan vissa förbehåll knyta 
s tamgränserna till ekonomiska spärrar. Där
till förekommer inte så sällan giftermål över 
s tamgränserna. Däremot förekommer det ra
der över stamgränserna efter boskap utförda 
av yngre ogifta män. Före införandet av en 
centraliserad myndighet förekom det också 
betydligt mera stridigheter mellan stammar
na. Inom vissa områden är dock gränserna 
mindre tydligt markerade vad avser artefakt-
sammansät tningen. 

Hodder menar att en fastare uppdelning av 
materiell kultur främst hänger samman med 
en ökad konkurrens om resurserna, i första 
hand då betet, medan svagare markerade 
stamgränser beror på lägre exploaterings
tryck till följd av en glesare befolkning eller av 
at t olika s tammar använder olika resurser 
som exempelvis boskapsskötsel och åkerbruk. 
Områden där stamgränserna är som starkast, 
uppvisar dock inte färre exempel på kontakter 
över gränserna i förhållande till de områden 
där s tamgränserna är mindre markerade. Vid 
flyttning över gränserna i de förra områdena 
är dock samhällets krav på att tillägna sig den 
nya s tammens sedvänjor, bl.a. dess kläde
dräkt , starkare än i områden där resurserna 
utnyttjas på ett mera varierande sätt. Dessa 
erfarenheter är något som i nordisk förhisto
risk forskning skulle vara tillämpbara på 

Fornvännen 79 (1984) 



Recensioner 65 

exempelvis relationen mellan gropkeramisk 
kultur och stridsyxekultur. 

Ett för denna forskning intressant exempel 
är valet av keramik inom stammarna. Kera
miktillverkningen inom undersökningsområ
det är koncentrerad till ett par tillverkare 
inom Njemps-stammen. Denna keramik an
vändes nästan uteslutande av medlemmar 
från denna stam medan de två andra stam
marna fär sin keramik från avlägsna platser, 
trots att denna keramik är av nästan samma 
typ och inte av bättre kvalitet. 

Genom att studera metallhantverket vill 
Hodder testa, om olika mönster avseende in
dustriell produktion och organisation å ena 
sidan och kontakter å andra sidan medför 
olika stilistiska grupperingar. Spjuten är det 
vanligast förekommande järnföremålet som 
tillverkas av ett fatal specialister inom under
sökningsområdet. Antingen besöker köparen 
smeden eller vandrar smederna omkring, då 
försäljningen vid smedjan är liten, och erbju
der sina produkter. Spjuten som finns spridda 
inom ett område på cirka 40 km avstånd från 
smedjan är inköpta där medan spjut upp till 
ett avstånd av 80 km från smedjan har inför
skaffats genom köpmän eller smeder som 
vandrat runt och försålt sina produkter. En 
arkeolog skulle antaga att spjuten inom detta 
område skulle uppvisa likheter, sett i relation 
till andra spridningsmönster, då de är tillver
kade av samma smed. Generellt sett är spju
ten lika men vid analys av detaljer framgår 
det at t det förekommer stilistiska skillnader 
och att dessa uppträder i områden som har en 
utsträckning av knappt 10 km. 

Liknande analyser, avseende element på 
föremål som tillverkas i nästan varje hem, 
såsom korgar och träkärl, uppvisar däremot 
inga stilistiska grupperingar. Förhållandena 
är rakt motsatta de av arkeologen förväntade 
med en stark lokalisering av stildragen på 
föremål som tillverkats centralt men ingen 
gruppering av föremål som haft en snäv lokal 
tillverkning och spridning. Tyvärr blir denna 
intressanta behandling något svår att följa då 
det inte framgår på vilka element på spjuten 
som mätningarna baseras. Det framföres 
också att dessa speciella element inte lika tyd
ligt framträtt i andra former av analyser. En 

viktig aspekt vad avser spjuten är deras funk
tion i samhällsmönstret. De är inte i första 
hand avsedda som vapen, utan utgör en sym
bol för de unga ogifta männens speciella ställ
ning. Genom innehav av spjut markerar de 
sin samhörighet även utanför stamgränserna 
samt sin speciella status kontra övriga med
lemmar inom samhället. 

Till skillnad från flertalet andra föremål är 
behållarna av kalebass ornerade, vilket har 
föranlett Hodder att utföra en speciell analys 
av mönstren på dessa. Han finner därvid att 
områden med tydligt markerade stamgränser 
också uppvisar mera komplexa mönster i 
ornamentiken. 

Redovisningen ovan avseende olika före
mål och deras fördelning sätter Hodder in i 
ett större samhällsmönster då han granskar 
Njemps-stammen där polygami är utbredd 
och männen därför sällan gifter sig före 30-års 
åldern. H ä r förekommer spänningar mellan 
olika åldersgrupper men också mellan könen. 
De unga männen demonstrerar sin särart i 
förhållande till de äldre männen inte bara 
genom att bära spjut, utan också genom sin 
avvikande klädsel. Känns det igen? Detta ac
cepteras och uppmuntras av de äldre männen 
som en form av säkerhetsventil mellan ålders
grupper. De unga nygifta kvinnorna bär en 
klädedräkt som tydligt avspeglar stammens 
särart medan äldre kvinnor som har gifta sö
ner inte på samma sätt känner av familjens 
och samhällets press och därför inte behöver 
markera sin särart på samma tydliga sätt. 
Mycket av kvinnornas arbete kontrolleras 
hårt av de äldre männen, med några fä un
dan tag som exempelvis ornamentiken på ka
lebasser som kvinnorna laborerar med genom 
att använda mönster som kan skära över så
väl samhälls- som stamgränserna. 

Undersökningen visar också att skillnaden 
mellan samhällets medlemmar är avhängig 
av om samhällsstrukturen är baserad på poly-
eller monogami samt av att det föreligger 
konkurrens mellan stammarna, vid att de ge
mensamt utnyttjar en resurs, eller inte. 
Genomgående blir skillnaderna i materiell 
kultur skarpare med en ökad spänning mellan 
s tammar , åldersklasser och kön. 

Ett annat studieområde som Hodder be-
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handlar berör förhållanden i Lozi i västra 
Zambia . Område t omfattar en bred och svagt 
kuperad flodslätt samt omgivande högre be
lägna områden med gles skog. Här fanns tidi
gare en mycket invecklad hierarki som var 
baserad på en kungadynasti och dess utvalda 
underordnade men där också klanernas före
t rädare hade en betydande auktoritet. Vissa 
s t ammar hade varit införlivade i detta system 
medan andra stått utanför. Här företogs en 
inventering för att studera skillnader mellan 
Lozi och de grupper som stått utanför det 
prekoloniala systemet — Mbunda. Till skill
nad från undersökningområdet i Kenya var 
stamtillhörigheten i detta område inte lika 
tydligt uttalad. Det förekom ett klart symbio-
tiskt ekonomiskt förhållande mellan stammar 
på flodslätten och i dess omgivning med 
undantag för Mbunda . Lozi ägde större bos
kapshjordar än Mbunda och de senare fick 
inte heller utnyttja flodslättens betesmarker. 

De försök till att under 1800-talet inkorpo
rera M b u n d a i Lozikungadömet innebar att 
skillnaden i den materiella kulturen mellan 
Lozi och Mbunda minskade. Men med ett 
expanderat kungadöme ökade däremot spän
ningen mellan elit och allmänhet. Detta mar
kerades i den materiella kulturen med att vis
sa föremål endast blev tillåtna för eliten att 
använda , såsom träpallar som därigenom fick 
en betydelse som statussymboler. I och med 
att kungamakten ersattes av kolonialmakten 
ökade ånyo spänningen mellan Lozi och 
M b u n d a och därmed också skillnaderna i den 
materiella kulturen. 

Hodder menar att man genom studierna i 
Kenya och Zambia kan spåra skillnader mel
lan materiell kultur men att förklaringsmo
dellerna för dessa skillnader är mycket kom
plexa och därför kräver ett ingående studium 
av symboler. I en tillfredsställande beskriv
ning av den materiella kulturens roll i sam
hället, måste ideologin ingå. 

Ett tredje exempel på studiet av den mate
riella kulturen förlägger Hodder till bergs
trakterna i centrala Sudan. Här förekommer 
enstaka gårdar eller grupper av gårdar uppe 
på kullarna i den kuperade terrängen. Ekono
min baseras på hackbruk. Gårdarnas marker 
är utspridda över ett betydande område från 

de terrasserade åkrarna närmast huvudgård
en och ned till låglandet med dess betesmar
ker. Inom de tre studerade områdena före
kommer en svag känsla för stamtillhörighet. 
Två huvudgrupperingar kunde dock urskiljas 
— Moro och Mesakin. Inom grupperingarna 
består gårdarna av flera hus sammanknutna 
med en mur. Hos Moro är muren låg och 
gårdarna innehåller speciella silos. Under 
gårdskomplexet förekommer ett komplex av 
gångar för svinen. Murarna runt gårdarna 
hos Mesakin är höga och innergården därtill 
övertäckt. Det förekommer en tydlig marke
ring i en mans- och en kvinnodel. Innergår
den omgives av dekorerade väggar. De äldre 
männen utför husbyggandet och står för den 
plastiska ornamentiken medan unga män och 
kvinnor titför målningarna. Målningarna al-
luderar till en fruktbarhetssymbolism med en 
markerad uppdelning i manligt och kvinnligt. 
Även kvinnodelen av innergården omgives av 
manliga symboler även om de målats av kvin
norna. Däremot uppträder de kvinnliga 
kroppsmålningarna aldrig på väggmålningar
na. 

Keramiktillverkning förekommer antingen 
som lokalt eller centraliserat hantverk. Trots 
det ta ger mätningar av olika element inte 
mycket större variation bland kärlen från den 
utspridda tillverkningen än från den centrali
serade. Mönstren som förekommer på kärlen 
har en typisk kvinnlig symbolik. Det förekom 
inte något behov av att experimentera med 
mönster även om andra mönster är kända för 
de keramiktillverkande kvinnorna. Ett önske
mål, framfört några år före studietillfället, om 
att ändra dekoration hade dock inneburit att 
samtliga keramiktillverkerskor på en gång ha
de ändrat mönsteruppsättning. 

Till skillnad från lerkärlen tillverkas hu
vuddelen av skålarna av kalebass av män. 
Mönstren som uppträder på dessa överens
s tämmer med de manliga kroppsmålning
arna. 

Det förekommer mycket lite kommunika
tion mellan dessa bergssamhällen vilket är av 
betydelse för skillnaden mellan de materiella 
kulturerna. Samhällsmönstret med patriarkat 
i Moro och matriarkat i Mesakin underlättar 
inte heller giftermål mellan grupperingarna. 
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Att även en så naturlig företeelse som avfall 
kan vara tydligt knutet till det sociala mönst
ret visar Hodder med ett exempel från Moro 
och Mesakin. Båda har en stark känsla för 
renhet. Som i många andra samhällen är 
kvinnan under menstruationen belagd med 
flera tabun. Kring svin förekommer också fle
ra tabuföreställningar. Unga ogifta män äter 
inte svinkött men detta ändras då männen 
gifter sig och far barn. Däremot slutar de då 
att dricka mjölk. Man förhindrar också direkt 
kontakt mellan nötkreatur och svin, en dua
lism där det förra representerar manligt och 
det senare kvinnligt. Detta innebär också att 
man undviker att blanda ben och annat avfall 
från svin respektive nötkreatur och därtill 
placerar svinrester så att nötkreaturen inte 
kan komma i kontakt med dessa. Därvid upp
står en fördelning av avfallet vars samman
sättning skulle kunna misstolkas om man inte 
hade bakgrunden klar för sig. Bland Moro 
undviker man, bl.a. genom de tidigare om
nämnda gångarna under gårdsplanen, direkt 
kontakt med svinen. Bland Mesakin går däre
mot svinen fritt inne på gårdsplanen. Invå
narna är däremot mycket noga med att re
spektera den symboliska skillnaden mellan 
man och kvinna som förekommer genom ex
empelvis de målade panelerna. Detta anser 
Hodder är männens reaktion på den starka 
ställningen för kvinnan med ett matriarka-
liskt system bland Mesakin. Detta innebär att 
en Moro-gård ger ett smutsigt intryck utifrån 
men är ren innanför medan det råder det 
omvända förhållandet på en Mesakin-gård. 

Vad avser gravskick i dessa båda grup
peringar så lägger Moro de döda i gravfält en 
bit från husen medan Mesakin begraver sina 
döda intill gårdarna. Vanligt förekommande 
är också att placera flera av den dödes per
sonliga tillhörigheter inte i graven, utan på 
marken ovanför. De tillfrågade kunde ange 
den plats inom ett gravfält där han eller hon 
skulle gravläggas. Hodder anser sig kunna se 
en klar relation mellan gravplacering och 
arvsrätt samt mellan gravläggning och före
ställningar om fruktbarhet, det senare genom 
nedläggning av säd. 

Hodder drar två slutsatser av sina etno-
arkeologiska fältundersökningar nämligen 1) 

att den materiella kulturen spelar en aktiv roll 
i sociala och ekonomiska relationer mellan 
kön, status-, ålders-, familje- och etniska 
grupperingar samt 2) kulturen är medvetet 
utformad på så sätt, att varje materiellt kän
netecken produceras inom ramen för en sam
ling symboliska föreställningar och i relation 
till generella principer avseende symbolernas 
betydelse. Dessa grundar sig på speciella för
hållanden vilka är delar av en social strategi. 
Det poängteras också att det inte förekommer 
några enkla förhållanden mellan den infor
mation som redovisas och mönstret för den 
materiella kulturen. 

Men hur kan då dessa studier vara till 
hjälp vid bearbetning av förhistoriskt mate
rial? Skarpa gränser mellan spridningen av 
materiell kultur kan i vissa fall förklaras av att 
spänning uppstått mellan grupperingar, van
ligtvis stamgrupper. Hodder angriper Bin
fords pragmatiska synsätt vid behandlingen 
av Nunamiut-eskimåerna (jfr Fornvännen 1982 
s. 1). Studiet av boplatsmönster anser Hod
der bör behandlas med större aktsamhet än 
många tidigare exempel visar. Beskrivningen 
av samhällsmönstren kan inte förenklas så 
mycket som vissa forskare gör sig skyldiga till. 
Det al lmänt tillämpade beräkningsunderlaget 
för hur många människor som kan ha utnytt
ja t en viss boplatsyta kan kullkastas om det 
exempelvis förekommit uppdelningar i form 
av staket. Dessa medför att ett betydligt stör
re antal människor kunnat vistas och utföra 
olika aktiviteter inom ett och samma område 
än om boplatsen saknar uppdelningar. Hod
der är också kritisk till Binfords med fleras 
behandling av gravarna som direkta avspeg
lingar av samhället. Hodder menar istället att 
gravarna, såsom de uppträder bland Moro 
och Mesakin, representerar idealbilden av 
samhället vilken mer eller mindre avviker 
från den faktiska utformningen av detta. 
Hodder ser också en klar relation mellan före
ställningarna inom Moro och Mesakin om 
döden som oren och nedläggningen av per
sonliga föremål. I ett samhällde där denna 
föreställning inte är så tydligt markerad kan 
seden att nedlägga föremål begränsas och 
upphöra utan att samhället i sig blir mindre 
komplext. 
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Ett annat omdiskuterat fenomen som Hod
der skärskådar är varuutbytet som ofta anses 
bero på en eller ett fätal sammanhängande 
utbytesmekanismer. Man bör vara medveten 
om de problem som kan uppstå vid bearbet
ningen om det förhåller sig så att ett föremål 
under distributionen får ett förändrat symbo
liskt värde. Så förekommer exempelvis spon-
dylussnäckor i det sydosteuropeiska området 
endast i mansgravar, men i det västra sprid
ningsområdet endast i kvinnogravar. Hodder 
varnar för att använda ett alltför generellt 
betraktelsesätt vid behandling av distribution 
kontra samhälle. 

Med stöd av exemplen ovan förespråkar Hod
der ett nytt synsätt på förhistorien som han 
benämner contexlual archaeology. Han beskriver 
denna som "an archaeology in which an em-
phasis is placed on the particular way that 

general symbolic and stuctural principles are 
assembled into coherent sets and integrated 
into social and ecological strategy". Hodders 
nya syn på arkeologisk forskning kan för
hoppningsvis fä många arkeologer att tänka 
om eller åtminstone tänka till om sådana före
teelser som tidigare ansetts enkla och själv
klara. Hodder far anses ha stora krav på den 
framtida arkeologiska forskningen. Det är in
te alla som kan relatera till ett så väl under
sökt material med boplatser, gravar och kult
platser som det neolitiska material från 
Orkneyöarna på vilket han, i det avslutande 
kapitlet applicerar sina idéer om en samman
satt arkeologi. 

Lars Larsson 
Inst. för arkeologi 
Krafts torg 1, S-223 50 Lund 

The archaeology of death. New Directions in Ar
cheology. Robert Ghapman, lan Kinnes & 
Klavs Randsborg (eds). Cambridge 1981. 159 
s. ISBN 0-521-2375-0. Pris ca £ 17.50 

Att behandla döden och de döda som viktiga 
element i arkeologin är sannerligen inte något 
nytt. I själva verket är intresset för gravar lika 
gammal t som arkeologin som vetenskap. Det 
nya med den publikation, med ett antal sam
lade bidrag som här skall presenteras, är för
söken att finna nya vägar inom det vida fält 
som omfattas av de förhistoriska samhällenas 
förhållande till sina avlidna medlemmar. Som 
underlag har samlingsverket en konferens 
med samma namn som titeln, vilken ägde 
rum i London 1979 och vilken enligt förordet 
gav deltagarna rika tillfällen till utbyte av 
information och idéer. Detta lyser också fram 
i de olika bidragen. 

Tyvär r kommer den inledande artikeln av 
Robert Chapman och Klavs Randsborg, med en 
redovisning av olika metodiska infallsvinklar, 
att alltför ingående dra kontentan av de efter
följande bidragen med åtföljande upprep

ningar. Frågan är om inte verket fått en för 
läsaren mera intressant utformning om delar 
av den inledande artikeln sparats som den 
utmärkta resumé av analysmetoder som den i 
själva verket innehåller. Läsningen hade 
kanske kunnat bli mer intensiv om man inte i 
inledningen alltför mycket "lättat på locket" 
på bokens innehåll. 

Bidragen uppvisar en högst varierande in
blick i gravskicket från preagrara samhällen 
till statssamhällen i tillblivelse och geografiskt 
från så skilda områden som från den ameri
kanska Mellanvästern till Sydskandinavien. 
Likväl är det inte svårt att följa den röda 
tråden genom samtliga bidrag. Denna ge
mensamma nämnare avser behandlingen av 
gravarna i förhållande lill det samhälle de 
tillhört. Som framföres i inledningsartikeln 
har gravarna i de flesta fall behandlats som en 
enskild del av mänsklig aktivitet. Faktorer 
som gravskick och föreställningar om döden i 
olika samhällen har ingående analyserats 
medan gravarnas förhållanden till samhället 
ofta givits en mera styvmoderlig behandling. 
Det har i de flesta fall endast varit i samband 
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med mycket rika gravar då termer som exem
pelvis furste, hövding och kung, vilka direkt 
har samröre med den dödes position i samhäl
let, beaktats. Inte så sällan har pessimismen 
varit stor, inte minst från etnografiskt håll, 
beträffande möjligheterna att utföra en mera 
ingående korrelation mellan de gravlagda och 
det samhälle de tillhört. 

Som en milstolpe ser samtliga bidragsgiva
re de optimistiska tongångar som Lewis Bin

ford framförde beträffande en sådan korrela
tion i en artikel med titeln "Mortuary prac
tices: their study and their potenial" som år 
1971 publicerades i verket Approaches to the 
Social Dimensions of Mortuary Practices (Me
moirs of the Society for American Archaeolo
gy, No. 25). Binford, som med rätta har be
traktats som en banbrytare för New Archaeo
logy, anförde här att man inte borde skilja 
gravarna från det samhälle de tillhörde utan 
se dem som en direkt avspegling av detta. 
Genom studier av gravarna skulle det givas 
tillfälle att vidga kunskapen om exempelvis 
variationen inom ett samhälles sociala mön
ster och dess komplexitet. Detta postulat ba
serade Binford främst på genomgången av 
etnografiska exempel — märkligt nog resulta
ten från samma vetenskap från vars företrä
dare det tidigare framförts en mera kritisk 
inställning till studier avseende relationen 
gravar och samhälle. Binford ansåg också att 
gravmaterialets betydelse som belägg för 
exempelvis kulturell diffusion var starkt över
driven. Binford såg också en direkt länk mel
lan den energi som nedlagts i behandlingen 
av de döda och den dödes sociala status i det 
samhälle han/hon tillhört. Denna metodiskt 
annor lunda behandling av gravarna kan 
knappast anses underlätta arkeologens bear
betning, men väl och viktigast, medfört att 
dessa studier givits ett nytt perspektiv. Ett av 
de problem som anförts är hur den energi som 
nedlagts på den döde skall mätas. Är det 
gravgåvorna, gravens utformning eller be
handlingen av den döde löre gravläggningen 
som skall tillmätas störst betydelse och är det 
verkligen så att de undersökta gravarna av
speglar alla de variationer som kan förekom
ma i ett samhälle? Detta är några frågor som 
upptages till behandling av de olika forskar-

James Brown försöker att i första hand ge 
aspekter på hur rangordningen i samhället är 
utformad. Man har gärna satt likhetstecken 
mellan en tydlig rangordning avspeglad i gra
varna och en överproduktion i samhället och 
därvid sett det senare som en nödvändighet 
för rangordning. Brown menar att orsak och 
verkan kan vara den omvända. Han redovisar 
teorin om att rangordning hänger samman 
med den situation som uppstår då ett samhäl
le får kontroll över begränsade men viktiga 
resurser. Därvid skulle ett ledarskap uppstå 
för att genomdriva en fördelning av dessa 
resurser. En viktig aspekt som framiöres av 
Brown är att dödsfall starkare påverkar ett 
litet samhälle än ett stort, speciellt om den 
avlidne fortfarande var i produktiv ålder. 

Ett mera konkret exempel på studiet av 
relationen mellan gravarna och samhället 
presenteras av John 0'Shea. Han behandlar 
fem indiangravfält vars etniska identitet och 
sociala organisation är känd — de bevarade 
rapporterna uppvisar dock en betydande 
variation vad avser detaljinformationen. Eko
nomin och den materiella kulturen hade stora 
likheter liksom den sociala uppdelningen i tre 
grupper — hövding, män och kvinnor av 
framskjuten position samt övriga. En persons 
sociala position var däremot i en stam helt 
ärftligt betingad medan den i en annan kunde 
påverkas av ett utvecklat gåvosystem. Därtill 
fanns i de tre behandlade stammarna en 
gruppering som var oberoende av den sociala 
rangordningen som exempelvis medlemskap i 
hemliga sammanslutningar d.v.s. både en 
vertikal och en horisontell uppdelning av 
samhället. Jämförelsen mellan den etnografis
ka och den arkeologiska informationen av 
gravmaterialet ger såväl positiva som negati
va resultat. Den vertikala rangordningen i tre 
grupper kunde beläggas på fyra av de fem 
gravfälten. På ett par gravfält kunde också 
alternativa gravskick, exempelvis avvikelser 
från den normala hockerplaceringen samt ej 
fullständiga skelett, beläggas. Dessa har tol
kats som gravar för krigsfångar eller resulta
tet av rituella offer. 

I två s tammar kunde tidsfaktorn också stu
deras vad avsåg förändringar av gravskicket. 
I det ena fallet förelåg betydande förändring-

Fomvännen 79 (1984) 



70 Recensioner 

ar av gravgåvornas sammansättning och an
tal samt en klar rangordning i det äldre grav
fältct som inte kunde urskiljas i det yngre 
gravlältet. Här menar 0 ' S h e a att den vite 
mannens påverkan har varit av avgörande 
betydelse. 0 'Shea ' s sammanfattande kom
mentar är att den vertikala rangordningen 
kan belysas i gravmaterialet medan den hori
sontella rangordningen sällan går att belägga. 

Ett annat viktigt problem som Lynn Gold-
stein upptar till granskning är den rumsliga 
uppdelningen inom ett gravfält. Hon menar 
att ett ingående studium kan ge betydelsefull 
information om såväl den vertikala som den 
horisontella rangordningen i samhället. Ex
empelvis kan ett lineärt arv till en resurs ma
nifesteras i speciellt avgränsade ytor inom 
gravfaltet för nära anhöriga. Som faktaunder
lag användes två gravfält från Mellanvästern 
vilka tillhör ett förhållandevis tätbefolkat kul
turområde med en ekonomi där jakt och fiske 
kompletterades med odling. I artikeln redovi
sas kort analysen av rangordningen baserad 
på såväl gravgåvorna som element från den 
dödes placering och gravens utformning. I 
båda de undersökta gravfälten urskiljdes en 
rumslig indelning i form av rader av gravar. I 
vissa delar av gravfälten, där dessa rader inte 
kunde beläggas, är fynd av bl.a. omrörda ben 
indikationer for att nu försvunna konstruktio
ner kan ha förstört eller förändrat den rumsli
ga indelningen. Goldstein baserar mycket av 
sina resultat på databehandlingar men accen
tuerar i avslutningen betydelsen av en direkt 
okulär bearbetning av gravspridningen. 

Robert Chapmans bidrag har direkt anknyt
ning till nordiskt material vid att han behand
lar megalitgravarna. Colin Renfrews tolkning 
at t de är territoriella markeringar stöder 
Ghapman , men han anser att denna förkla
ring inte ger hela aspekten av denna grav
form. Han ställer den enkla men tillsynes inte 
självklara frågan varför man begraver sina 
döda i gravfält. Gravar förekommer under 
paleolitikum men ytterst sällan i något samlat 
antal . Han hänvisar till några etnografiska 
exempel där såväl jägar-samlarsamhällen 
som svedjeodlare inte begraver sina döda 
inom något begränsat område och oftast långt 
ifrån boplatsen. Däremot har samhällen med 

begränsad tillgång på odlad jord eller där 
man lägger ned betydande resurser på att 
bruka den, såsom risodlare, en väl utvecklad 
förfaderskult med monumentala gravar i an
slutning till de tillgängliga resurserna. Ett 
sätt att uttrycka en stark anknytning till ett 
territorium kan därför vara att begrava sina 
döda i gravfält intill den resurs som man vill 
kontrollera. 

De första beläggen för gravfält av någon 
större omfattning föreligger från Västeuropa 
under senmesolitisk tid. Ghapman påpekar 
att läget för dessa gravfält är mycket lika med 
placering invid en vik eller ute på små öar i 
kustbandet. Den resurs man här har kunnat 
tillvarataga, främst då fisk, har varit den till
gång man med hjälp av bl.a. gravläggningen 
har markerat sin kontroll över. 

Gravar från de tidiga åkerbrukande kultur-
komplexen i sydöstra och mellersta Europa 
finns belagda men endast som spridda belägg 
och inte i gravfält som under senmesolitisk 
tid. Ghapman ser detta inte som en brist i det 
arkeologiska fyndmaterialet utan som ett fak
tiskt förhållande i de tidigagrara samhällena. 
Några begränsade resurser har inte förelegat 
och därför har det inte funnits något behov av 
territoriella markeringar d.v.s. nedläggande 
av de döda inom avgränsade ytor. Först i ett 
senare stadium av agrar ekonomi i Mellan
europa, korrelerad med sen linjebandskera-
misk kultur, uppträder gravfälten ånyo. Vid 
denna tidpunkt förekommer också konstruk
tioner som hänger samman med s.k. befästa 
anläggningar. Denna kombination antyder en 
begränsning av vissa resurser som var av av
görande betydelse för åkerbrukssamfundet. 
Det är i denna process som megalitgravarna 
kan inkorporeras. Deras läge antyder att en 
begränsning i de ekonomiska förhållandena 
inte bara påverkat åkerbrukssamhällena utan 
också dem som hade fisket som en viktig nä
ring. 

Som det enda undantaget i denna utveck
ling, urskiljer Ghapman det jylländska områ
det med sina monumentala långhögar redan i 
den äldsta delen av tidigneolitikum. Han ser 
dock uppträdandet av megalitgravar samti
digt med befästa anläggningar i samma om
råde, i övergången till mellanneolitikum, som 
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en viktig indikation för att det västdanska 
området uppvisar en utveckling analog med 
övriga Europas. Utgår man från Chapmans 
hypotes skulle frånvaron av ett större antal 
samlade gravar under exempelvis sydsvenskt 
tidigneolitikum vara ett förhistoriskt faktum, 
något som i högsta grad går att testa. 

I ett annat bidrag tar Richard Bradley upp 
problemet med olika former av parallellt exi
sterande gravanläggningar. Bakgrunden är 
tidig bronsålder i Sydengland med Wessex-
kulturens monumentala högar i inlandet och 
Deveral Rimbury-kulturens urnegravfält vid 
kusten. Bradley ser dessa båda kulturer som 
integrerade delar av ett större samhällskom-
plex. I inlandet har stora högar uppförts över 
enskilda personer som samtidigt fatt med sig 
värdefulla gravgåvor i form av bl.a. importe
rade bronser. Vid kusten har de oftast fynd
fattiga gravarna koncentrerats till gravfält. 
Högarna över dessa gravar är inte av inlan
dets monumentala karaktär. Denna markera
de skillnad kontrasterar Bradley med till
gången på god åker- och betesmark som varit 
betydande i kustområdet men begränsad i 
inlandet. Bradley målar upp en bild av en 
komplex struktur med inlandets strikt 
hierarkiskt ordnade samfund inom vars om
råde ceremoniellt betydelsefulla platser var 
belägna. Distributionen av brons skulle också 
ha koncentrerats till dessa samhällen. Vid 
kusten har samtidigt jordbrukande samhällen 
existerat där det sociala mönstret var starkare 
knutet till familjen eller gruppen. Men detta 
samhällskomplex utsattes för nedbrytande 
faktorer genom bl.a. en befolkningsökning 
som krävde en ökad produktion men också 
genom att förmedlingen av brons ströps vid 
att denna tog en östligare väg. Inlandets sam
hällen kom att drabbas hårdast av dessa för
ändr ingar varvid den hierarkiska ordningens 
at tr ibut i form av högar och ceremoniella 
platser slutar att uppföras eller användas. 
Kustzonens samhällen var bättre anpassade 
till de nya förhållandena varför dessa fortsät
ter att existera och troligen expandera. 

Klavs Randsborgs inlägg följer samma grund
syn på gravarnas potentiellt stora betydelse 
för tolkningen av samhällsstrukturen. Denna 
artikel är en del av Randsborgs omfattande 

och livligt diskuterade arbete om den danska 
vikingatiden. Här beaktas en annan aspekt av-
samhällets relationer till de döda i form av 
omnämnande på runstenar. Randsborg ser 
texterna på runsternarna som ett betydelse
fullt skriftligt material med direkt anknytning 
till samhällets sociala och ekonomiska förhål
landen. Under vikingatiden börjar storgårdar 
uppt räda och en omläggning av ekonomin 
kan också spåras från en personalextensiv 
boskapsskötsel till ett personalintensivt åker
bruk. Därvid utvecklades ett personligt ägan
de till marken som också kan spåras i runtex-
terna. Under 900-talet uppträder ofta titlar 
som har med jordägande att göra eller påtalar 
relationerna till kungamakten som hade kon
troll över betydande jordegendomar. Rands
borg anser att den framväxande kungadynas
tins relation till sin omgivning på flera sätt 
avspeglas i gravmaterialet och i runstenarna. 
Exempelvis uppträder runstenar satta över 
kvinnor nästan uteslutande i det centraljyl
ländska området vilket tolkas som att dessa 
kvinnor hade en nära anknytning till kunga
makten. Runstenarna är inte bara ett äremin
ne över den döde utan i lika hög grad en 
markering av relationen mellan den döde och 
den eller de som rest stenen. I områden där 
marken är personligt ägd och arvsförhållan
dena osäkra blir runstensresandet en marke
ring av arvsrätten. Intressant är också att 
runstenarna uppvisar en mycket ojämn för
delning inom det gammaldanska området 
med en koncentration till några områden på 
Jyl land och i Skåne. Flertalet runstenar inom 
det förra området knytes samman med fram
växandet av Jdl ingdynast in medan de skåns
ka tillhör ett något senare stadium omkring år 
1000. I samma område som runstenarna på 

Jyl land uppträder också gravar med en viss 
sammansät tn ing såsom hästutrustning samt 
gravar med en vagnskorg som gravkista. De 
gravlagda i dessa gravar anses ha haft en 
speciell relation till Jd l ingät ten . Man kan 
därigenom i runstenarna liksom gravskicket 
spåra framväxandet och etablerandet av 
statsmakten under 900-talet. 

De två avslutande kapitlen behandlar möj
ligheterna för att använda gravarna till att 
bl.a. studera samhällets demografiska lörhål-
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landen. Det ena bidraget av Jane Buiksta är i 
sin behandling av preagrara gravläggningar 
ett av flera betydande arbeten som baserats 
på den viktiga fyndplatsen Köster i Illinois 
under de senaste åren. Gravarna från ett par 
av lagren uppvisar, liksom gravar från en när
belägen grottboplats, en sammansättning 
med ett flertal unga personer samt äldre, 
medan åldersgruppen 20-40 år är svagt re
presenterad. Ett annat gravfält i Illinois upp
visar däremot en sammansättning med domi
nans för åldersgruppen 20-40 år. Buiksta vi
sar här på att man har flera felkällor att be
mästra om endast ett begränsat antal grav
lagda användes som underlag för beräkningar 
av ett samhälles ålderssammansättning. Oli
ka grupper, däribland uppdelade med avse
ende på ålder, kan ha begravts på olika plat
ser beroende på vilken uppgift de hade i sam
hället. Äldre personer kunde exempelvis be
gravas i anslutning till boplatsen medan de 
något yngre placerades i speciella gravfält på 
avstånd från boplatsen. 

Della Cook redovisar analyser baserade på 
förändringar av emaljtillväxten på tänderna. 
Denna tillväxt som fortgår under de tre första 

levnadsåren kan påverkas av förändringar i 
födotillförseln under denna tid. Som stu
diematerial användes ca 200 gravlagda tillhö
rande Hopewell-kulturen i Mellanvästern. 
Vid analysen togs hänsyn till om den gravlag-
de, enligt placeringen av graven att döma, 
haft en låg eller hög status. En tydlig skillnad 
mellan de gravlagda i hög- respektive lågsta-
tusgravarna kunde urskiljas med ett större 
antal emaljförändringar i den senare grup
pen. Därtill kunde också klarläggas att de 
förändringar som förekom i emaljen hos grav
lagda med hög status inträffat något senare 
under de tre första levnadsåren än för dem 
med låg status. 

Sammanfattningsvis ger det refererade ver
ket exempel på en rik flora av olika metodolo
giska försök alt på ett annorlunda sätt be
handla gravarnas roll i förhistoriska samhäl
len. Sitt idérika innehåll till trots far man 
ibland uppfattningen att vissa av de resultat 
som framlägges, marginellt skiljer sig från 
vad arkeologer tidigare kommit fram till. 

Lars Larsson 
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C. Y. Tilley, An Assessment of the Scanian Battle-
Axe Tradition: Towards a Social Perspective. 
Scripta Minora Regiae Societatis Huma-
niorum Litterarum Lundensis 1981-1982:1. 
Lund 1982/72 s. ISBN 91-40-04824-1. 

In spite of its title, Tilley's paper attempts not 
only to assess the Scanian Battle-Axe tradition 
in a social perspective, but also to define the 
relationship between this tradition and the 
Pitted Ware tradition during the Scanian 
middle neolithie. This aim is poorly stated at 
the outset of the paper, however, and only 
becomes clear in the conduding pages. The 
result is that the relevance of the extensive 
analyses which precede the presentation of 
the model is not adequa tdy established at the 
outset. However on the whole the work provi
des fresh insight into the question of the rela
tionship between the two groups, and affords 
a thoughtful analysis of social aspects of the 
Battle-Axe tradition. 

The paper is divided into three sections. 
T h e first deals with a spatial analysis of 124 
grave sites from the Battle-Axe period in Sca
nia and of mortuary practices during this pe
riod. In this and the following section, Tilley 
fails to state explicitly the aim of the analysis. 
It låter becomes clear that he is interested in 
locating evidence for regional differences and 
in trying to characterize Battle-Axe burial 
practices in order to be able to compare them 
against those of the Pitted Ware tradition. A 
nearest neighbor analysis of the grave sites 
shows that there is a strong correspondence 
between the distribution of the burial sites 
and the most productive classes of agricutural 
land as assessed today (p. 12). The fact that 
even areas with low present-day agricultural 
activity showed larger numbers of graves 
than chance alone would dictate (p. 12), 
means that this distribution is not biased by 
the amount of contemporary activity,but re
presents the true distribution of Battle-Axe 

burial and presumably settlement as well. 
In his assessment of mortuary practices, 

Tilley applies statistical tests to distinguish 
" r i ch" graves from "poor" ones, and searches 
for patterns of similarity in grave goods. 
Again Tilley seems to be looking for evidence 
of regional patterning in the data, although 
he was unable to discover any significant pat
tern. He ends Section I by listing a summary 
of seven features which characterize Battle-
Axe burials. 

Section II is concemed mainly with using 
multivariate analyses to look for coherent 
structures in the spatial distribution of the 
most frequently occurring artifact types from 
the Battle-Axe period: pottery, battle-axes, 
flint blades, and flint and groundstone axes 
and ehisels. In his introduction Tilley says he 
has made "an a t t e m p t . . . to be as rigorous 
and objective as possible by utilising quanti
tative multivariate techniques for the analy
ses rather than the intuitive consideration of a 
few criteria thought to be of possible signifi
cance for grouping the material" (p. 6). How
ever, he fails to motivate the charaderistics 
he has chosen to be submitted to multivariate 
analysis. Whithout such motivation, he too 
might be accused of using "intuitive conside-
rations of a few criteria thought to be of possi
ble significance for grouping the material". 

In the pottery anlysis, examination of five 
elements pertaining to vessel shape indicated 
localised production and little evidence for 
regionalization. Tilley then turns to ceramic 
design. He begins by introducing a dassifica
tion system which will enable him to separate 
and analyze design elements. It is not clear 
how Tilley defines a design element. Particu
larly for the unbounded designs (which by 
definition have neither beginning nor end) it 
would seem difficult to decide what constitu-
tes one design elment. Nor was it clear to this 
reviewer why the distinction between 
bounded and unbounded designs was consi-
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dered to be so important as to be at the top of 
the organizational hierarchy. Neverthdess, 
Tilley's approach provides an interesting and 
potentially useful means of objectively defi-
ning differences in pottery ornamentation. 

Tilley looks for patterning in the design 
elements as a whole and in their position on 
the vessels. On the basis of his statistical ana
lyses, Tilley finds considcrable overlap bet
ween most of Malmeris typologieal groups. 
However Tilley has not argued convincingly 
why the groupings he proposes, based on an 
out-of-context objective analysis of design ele
ments, better represent chronological succes
sion than do Malmeris groups, which are also 
based on details of ornamentation but have 
been checked by associations in closed grave 
linds. It seems that Tilley is also seeking chro
nology when he groups the vessels, and if so 
he has implicitly assumed that similarity in 
appearance is due to closeness in time — the 
basic precept of the typologieal method. 

The author then applies statistical analyses 
to battle-axes, flint blades, and flint and 
groundstone axes and ehisels. For all three 
artifact classes he finds considcrable variabili-
ty över space and little evidence of wide-
spread regional exchange. Whereas he seems 
to have been searching for a chronological sys
tem in his ceramic analysis, he has apparently 
ignored the temporal aspect when analyzing 
these three artifact classes. Thus , he has not 
explored whether variation which he attribu
tes to spatial differences may in fact be due to 
changes över time. This oversight is curious, 
since it becomes clear in the final section that 
the author is trying to argue for increased 
differentiation between the Battle-Axe and 
Pitted Ware traditions över time (e.g. p. 57), an 
argument which of course requires tight con
trol över the chronological dimension. 

In Section III Tilley discusses the rationale 
for the preceding analyses, and presents a 
model of social interaction in the Scanian 
middle neolithie. This section could more 
profitably have preceded the others, since it is 
here that Tilley states the aims of and the 
justification for the detailed analyses in the 
other two sections. Also it would have been 
easier to compare the data on the Battle-Axe 

material with the ethnographie examples and 
the social model he suggests, if these had been 
stated at the beginning of the paper. 

Tilley begins the final section by discussing 
previous theories put forth to describe the 
relationship between members of the Battle-
Axe and the Pitted Ware traditions. He then 
states his own view: that these represent two 
culturally heterogeneous groups closely lin
ked through exchange, the relationship be
tween which becomes increasingly antagonis-
tic trough time (p. 55). It is interesting to note 
that while Tilley protests in the introduction 
that he does not use the term "tradi t ion" to 
represent a group of people (p. 5), he never
thdess seems to have equated "tradit ion" 
with "culture g roup" here (p. 55). 

Tilley bases his model on the assumption 
that the Battle-Axe tradition represents an 
agrarian economy, while members of the Pit
ted Ware group were primarily hunter-
gatherers (p. 56). Since it is essential for his 
model that there be this distinction, Tilley 
should have devoted more time to demonstra-
ting his contention that the Pitted Ware 
group were non-sedentary hunter-gatherers. 
In the light of the different views he lists on 
page 55 and of scattered evidence for agrarian 
activity among Pitted Ware groups (e.g. Dahr 
1939, T a b . II ; Hjelmqvist 1979, Tab . 2), he 
should have more firmly established his posi
tion before in t rodudng the ethnographie 
examples which are to illustrate Battle-Axe/ 
Pitted Ware interaction. 

Tilley goes on to explore theoretical models 
for hunter-gatherer/agriculturalist interac-
tions. He examines the position of the indivi
dual and society, social relations, cosmic cate
gories and the natural environment, and re-
produetion of the social relations of produc
tion, as these are manifested in both kinds of 
society. In the section called "Dynamics of the 
Contact Situation" he draws a distinction be
tween agriculturalists and hunter-gatherers, 
and more speeifically between gencralist and 
specialist hunter-gatherers. The latter are de
pendent on one or a few annual resources 
throughout the annual cycle. Such dependen-
cy often involves sedentism. Therefore, the 
nature of the contact between agriculturalists 
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and hunter-gatherers will differ according to 
whether the latter have a generalist or a speci
alist (in a sedentary form) subsistence strate-
gy (p. 64). The relationship between the 
Mbut i pygmies and the Bantu farmers is tak
en as an exemple of interaction between agri
culturalists and generalist hunter-gatherers. 
T h e relationship is characterized as being 
asymmetric and strained, and Tilley condu
des that this is likely to be true of most inter-
actions between non-sedentary hunter-
gatherers and agriculturalists. Interactions 
between sedentary hunter-gatherers and agri
culturalists, on the other hand, are likely to 
result in rapid acculturation and perhaps 
changes in the subsistence base (p. 68). 

Having developed this model, Tilley re-
turns to apply it to the Scanian material in 
the conduding part. He proposes that the 
situation here is akin to the Bantu/Mbuti mo
del, in which there is increasing social stress 
between the members of the agricultural 
Battle-Axe tradition and those of the non-
sedentary Pitted Ware tradition. Tilley 
d a i m s this stress can be seen in the increasing 
stylistic separation of Battle-Axe and Pitted 
Ware ceramics and the increasing emphasis 
on mortuary ritualism in the Battle-Axe tra
dition. The Battle-Axe tradition becomes mo
re and more distinctive in relation to the Pit
ted Ware tradition through time; a sign of 
social stress (pp. 69—70). 

This model is a provocative one, but it. 
would seem that Tilley's arguments would 
have been much strengthened if he had inclu
ded the planned analysis of the Pitted Ware 
material in the present study, since distinct-
ness can only be judged in relation to that 
which is offered in comparison. Without the 
Pitted Ware material, one is left wondering 
why Tilley has dealt with the Battle-Axe tra
dition in such detail in the first two sections. 
It is also curious that Tilley does not include 
the Funnel Beaker group in his model, having 
contended earlier that they were contempora
ry with both the Pitted Ware and the Battle-
Axe Tradit ions (p. 55). He fails to consider 

whatsoever what impact, if any, this group 
had on the other two groups for which he has 
proposed his model. 

T h e three sections of Tilley's paper are 
poorly integrated. One way to better tie the 
theoretical model in the third section with the 
analyses in the first and second sections 
would have been to perform similar analyses 
on the material culture of the ethnographic 
examples Tilley cites as models for the Battle-
Axe/Pitted Ware interaction. Since the emp
hasis in the archaeological analysis is by ne
cessity heavily weighted to mortuary practi
ces and artifacts, similar analyses of these 
aspects of, for instance, the Mbuti and Bantu 
groups would have better confirmed the 
appropriateness of the model for the archaeo
logical situation. 

Tilley's a r t ide represents a fresh approach 
to tackling the question of the nature of the 
relationship between the Battle-Axe and Pit
ted Wrare groups in Scania, and more broadly 
to exploring the natue of agriculturalist/ 
hunter-gatherer interactions. It is characteri
zed by thorough research and an informed 
choice of archaeological source material for 
the Battle-Axe tradition. Tilley is well-versed 
in statistical analysis, and he uses his statis-
tics powerfully and prudently. At the same 
time, he never löses sight of the wider social 
processes which material culture "act ivdy re-
inforces". One looks forward to the study of 
the Pitted Ware tradition and to the further 
refmement of the model which Tilley has pro-
mised in his final paragraph. 
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Marek Zvelebil, From Forager to Farmer in the 
Boreal Zone. Reconstructing economic patterns 
through catchment analysis in prehistoric Finland 
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1981, 472 s. 3 maps, 4 tables, 43 site catch
ment diagrams, 88 figs. ISBN 0-86054-140-1. 
Pris £ 20:—. 

Finland är ett övergångsområde mellan 
Nordeuropa och den del av det cirkumpolära 
slättlandet som utbreder sig över N delen av 
Sovjetunionen. Finlands arkeologi är därför 
av stort intresse men har länge varit interna
tionellt förbisedd. Orsakerna är flera. Det 
saknas t.ex. forntida monument som tilldrar 
sig uppmärksamhet från allmänkulturellt in
tresserade och från anslagsbeviljande myn
digheter. Gravar och boplatser som under
sökts har ofta givit ett knapphändigt utbyte 
då mark- och klimatförhållandena sällan är 
gynnsamma för bevarande av i synnerhet 
organiskt material. Det är alltså svårt att 
fa upplysningar om livsmedelsförsörjningen, 
överskådl iga undersökningar av förhistoriska 
bosättningsområden är publicerade i begrän
sad utsträckning och ofta endast på finska 
eller svenska. (Den första sammanfattningen 
av Finlands förhistoria av Ella Kivikoski ut
kom i engelsk översättning — i förkortad och 
populariserad version — först år 1967.) 

I sin doktorsavhandling har Marek Zvele
bil gjort ett försök att med stöd av egna un
dersökningar och 436 engelska, franska, tys
ka, ryska, tjeckoslovakiska, finska och sven
ska publikationer och genom bruk av dator-
kalkylerad resursområdesanalys (site cat
chment analysis) ge en bild av det ekonomis
ka mönstret inom Kokemäenjokis källområde 
i SV Finland. Området motsvarar ungefär en 
rektangel med hörnen i Jyväskylä — Lahtis 
— Raumo — Kristinestad (alltså både kust-
och insjölandskap) under tiden från introduk
tionen av keramik och fram till Kr. f, alltså 
ca 4 000 år. 

Framställningen inleds med en enkel re
konstruktion av det ekonomiska mönstret vid 
vissa typiska ekonomiska horisonter genom 
att ställa fynden i relation till områdets resur
ser. 

I ett andra steg beskrivs utvecklingen från 

samlar-jägarestadium till bondekultur jäm
fört med de bättre kända Estland och Lett
land och i viss mån även med den boreala 
zonen i sin helhet. Vidare beskrivs samlaren
jägarens sätt att utnyttja resurserna och hur 
"catchment analysis" kan appliceras på den
na ekonomi. 

Ett mänskligt samhälle kan knappast kom
ma i jämvikt med sina tillgängliga resurser 
om befolkningsstrukturen inte stämmer med 
det sociala och ekonomiska systemet. Då in
träder ett incitament till en kulturell föränd
ring som höjer produktionen och/eller påver
kar den demografiska utvecklingen. 

Resursinventeringen består av statistik 
över bioarkeologiska fynd, såsom rester av 
djurben och växtdelar — fördelade på områ
den och kul turepoker—jämte pollenanalyser 
och marksektioner. Materialet är knappt och 
svårtolkat. De första tecknen på förekomst av-
husdjur uppträder under bronsåldern t.ex. i 
Rieskaronmäki, där dock ben av hare och 
björn visar att jakten alltjämt var viktig. Ben
resterna medger slutsatser beträffande årlig 
flyttning mellan sommar- och vinterboplatser 
ev. även längre jaktexpeditioner. 

Vid sökandet efter frön av odlade växter 
användes skumflotation enl. J a rman et al. 
(1972). Metoden visade sig fungera men stör
re material erfordras för bestämda slutsatser. 

Pollenanalys är svår i finsk natur med dess 
övermått av skogsträdpollen. Säkra tecken 
finns dock på odling av korn, vete och råg 
under de sista seklerna f. Kr. 

Förf. ägnar avsevärt utrymme åt att beskri
va metoden för "site catchment analysis". 
Med hjälp av ett tyvärr svåröverskådligt ar
keologiskt, etnografiskt och antropologiskt 
material visar han hur resursområdesanalys
en kan modifieras för att passa in i samlar-jä-
garsammanhang och boreal miljö. 

Förf. har haft speciellt svårt att tillämpa 
tidigare forskares transportavstånd och -tider 
för födoämnesanskaffningen i det aktuella 
landskapet där så olika transportmedel som 
släde, släpa, skidor, snöskor, stockbåt och 
flotte kan ha förekommit vid sidan av förflytt
ning till fots, beroende på terräng, årstid och 
aktuellt klimat. 

En ytterligare svårighet måste ligga i otill-
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räcklig kännedom om den meteorologiska hi
storien. 

Det aktuella området på ca 18 000 km2 är 
ett av de grundligast inventerade i Finland. 
Trots detta känner man endast 214 daterbara 
boplatser från perioden 4000-0 f. Kr. Under 
dessa omständigheter anser sig förf. ha visat 
att resursområdesanalys är det fördelaktigas
te sättet att ge en översikt av ekonomin. Om
rådet har belysts ur tre synvinklar: 

1. Uppskat tning av variation och produkti
vitet. 

2. Det sannolika mönstret i utnyttjandet 
under givna förutsättningar. 

3. Aktuella data, observerade inom ytorna. 
Inom området har förf. urskiljt 11 "zoner" 

eller snarare landskapstyper efter följande 
kriterier: Potentiellt utnyttjande, vegetation, 
j o rdmån och läge i landskapet. 

Två tidshorisonter valdes, för vilka kustlin
jen är säker och som delar den 4 000-åriga 
perioden i tre ungefär lika delar, nämligen år 
2600 f. Kr och år 1200 f.Kr. 

Hela ytan delades i rutor om 10x10 km, 
varje ruta var alltså 0,55 % av hela regionens 
18 000 km2. 

För varje resurs i dessa rutor beräknades 
den för innevånarna potentiellt tillgängliga 
produktionen i kcal/km2 under dels sommar-, 
dels vinterförhållanden. I tabeller och dia
gram visas korrelationen mellan arbetsinsats 
och utbyte. 

För kustlandet uppnås medelgod korrela
tion där fisk- och sälfångst ligger högt. 

Medelgod korrelation (25—50) i inlandet 
föreligger i trakter avlägsna från Koke-
mäenjoki-systemet och dess sjöar utan säl. 
Opt imala förhållanden (korr. 75-100) förelig
ger längs flodsystemets stränder och närbe
lägna sjöar som har lämplig kombination av 
säl, fisk, älg och övriga vitala resurser. 

Förf. diskuterar även möjligheterna att in
tensifiera produktionen vid extremt befolk
ningstryck genom att — ev. säsongvis — ut
nyttja marginalresurser med hjälp av sekun
dära fiskelägen och avlägsna jakthyddor. 

Slutligen beskrivs utförandet av analysen 
och jämförelsen mellan observerat och för
väntat mönster i utnyttjandet av bosättnings
områdena. 

Följande frågor behöver besvaras: 
1. Hur utformas den individuella gruppens 

ekonomi? Förekom det specialisering på nå
gon viss resurs eller grupp av resurser? 

2. Kan säsongvisa förflyttningar påvisas? 
3. Följde resursutnyttjandet hos ifrågava

rande grupper vissa normativa principer? 
Resursanalyser har utförts för 44 boplatser: 

18 kamkcramiska, 12 textilkeramiska, 7 Kiu-
kais och 12 tillhörande bronsåldern. 

Vid urvalet av boplatser för analys togs 
hänsyn till förekomsten av keramik, vilket be
tecknade permanent status, underlättade da
tering och påvisande av kulturell frändskap. 
Varaktigheten av bosättningen framgick även 
av förekomsten av härdar och djupet av kul
turlagren. 

Allt av intresse för möjligheten att utnyttja 
landskapet inom två timmars gångavstånd 
noterades: vattendrag, vegetation, marktyp, 
stenighet, sankmark, höjd ö.h., tillgång till 
mineral och tjockleken av humuslager. Infor
mationen kompletterades med pollendiagram 
samt historiska och geomorfologiska data. 
Det genomsnittliga en-timmesområdet hade 
4,3 km radie, medan två-timmarsområdets 
radie var 8,3 km. 

Det potentiella resursutnyttjandet gruppe
rades kronologiskt och kulturellt, specifikt för 
varje grupp uttryckt i kcal/km2 resursområde. 
Dessa beräkningar jämfördes med den 
genomsnittliga produktiviteten inom region
en och illustreras med tabeller och kartskisser 
för vart och ett av de utvalda boplatsområde
na. 

M a n kan där urskilja tre huvudgrupper: 
1. Kamkeramiker I och II samt neolitiska 

grupper i inlandet, där säl, fisk och sjöfågel 
ligger över genomsnittet: strandekonomi. 

2. Jäkär lä och Kiukais grupperna har un
derskott av älg om vintern. Ekonomin domi
neras helt av sälfångst. 

3. Bronsåldersfolk och textilkeramiker är 
indifferenta mot säl och fisk, men inriktade på 
småvilt och vild hönsfågel vintertid och mer 
på älg än på fisk även sommartid. 

Databehandlingen följer en arkeologi-
anpassad modell som beskrevs av Kruskal 
(1971) och som vidare diskuterats av Doran 
& Hudson (1975). 40 av de i allt 44 boplats-
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områdena kunde behandlas med ett maxi
malt utnyttjande av tillgängliga program. 
Programmen Minissa (Roskam & Lingoes, 
1974) och Kyst (Krustal, 1978) kördes på en 
C D C dator CYBER 73 — 174, varvid åtta 
födoämnen, värderade både i kalorier och 
biomassa, utgjorde variabler. 

M a n kan då jämföra varje grupps resursut
nyttjande med varje annan grupps, sommar 
och vinter. 

Det framgår då att Kiukais var klart 
s t randbunden och specialiserad på säl och 
fisk. 

Bronsåldersfolket och textilkeramikerna 
var inriktade på landresurser. Deras boplat
ser var spec. vintertid lokaliserade till för and
ra mindre attraktiva områden. Kamkerami
kerna uppvisar ett diversifierat mönster i rel. 
rikt avkastande områden. 

Metoden medger även vissa slutsatser be
träffande populationen. Den högsta potentia
len visar Jäkär lä och Kiukais och om siffran 
25—30 personer anses godtagbar för en nor
mal grupp av fiskare/jägare, så är det enbart 
dessa grupper som kunde sitta kvar i sina 
kustbosättningar året om. Även enstaka 
mindre grupper på 3-4 familjer kunde då 
också förbli bofasta. O m vi accepterar exi
stensen av sådana grupper som hållit sitt 
medlemsantal konstant behöver vi alltså inte 
förutsätta säsongflyttningar för dem. 

I sammanfattningen redovisar förf. sina 
slutsatser i tre huvudgrupper: resursanalyser, 
j ägar / samlars tammarnas resursutnyttjande 
och slutligen kulturutvecklingen. 

Resursanalys har ofta betraktats med miss
tro på grund av de många antaganden som 
måste göras. Risk för felräkning föreligger ju 
alltid, även om enklast möjliga matematik 
användes (Fredberg, 1980). Vid databehand
ling försvinner praktiskt taget läsarens kon
trollmöjligheter. Metoden lämnar också 
problem olösta t.ex. de faktorer som utan att 
direkt påverka uppehället ändå influerar va
let av boplats, vidare analysfel beroende på 
en stams över- eller underutnyttjande av sitt 
område . Icke desto mindre kan resursanalys 
vara värdefull inte bara i en agrikulturell utan 
också i en jägar-samlarmiljö. Man måste 
dock komma ihåg att analysen mäter poten

tialen, inte det aktuella utnyttjandet av resur
sen. 

Gränserna för ett resursområde är alltid en 
operativ konstruktion och beroende av 
kostnad-avstånds-relationerna vid en viss tek
nologisk nivå. Under de förutsättningar som 
förelegat här är max. avstånden: åkerbruk 3 
km, fiske 5 km, jakt 10 km, svedjebruk 15 km. 
Vid längre avstånd måste man anlägga mer 
eller mindre permanenta jakthyddor, fiskebo
dar, ängsladoro. dyl. 

Resursutnyttjandet beror på individen lika
väl som på samhällets allmänna strategi. I 
motsats till den vanliga åsikten att älgen är en 
grundläggande resurs för boreala jägare/fis
kare har förf. inte funnit att någon boplats 
valts med tanke på älgtillgång. Tillgången på 
älg var alltså antingen god överallt, eller 
också minskade alltid älgarna vid intensiv
jakt så starkt att de i längden inte utgjorde 
någon konkurrensduglig resurs. Förf. ansluter 
sig till den senare uppfattningen. 

Säljakten kulminerade uppenbart under 
Kiukais 1800-1200 f. Kr. Intressanta syn
punkter på olika sälarters betydelse genom 
tiderna finns också i materialet. 

Fisket var en pålitlig oeh riklig resurs som 
alltid kunde tillgripas när andra källor av 
någon anledning blev otillräckliga. 

Under perioden 4000-0 f. Kr. har två vä
sentliga förändringar inträffat: specialisering
en på marina resurser och upptagandet av 
lantbruk som en del av en komplex ekonomi, 
vari ingick också jakt och fiske. Orsaken till 
bådadera var enligt förf. det ökade befolk
ningstrycket. 

Det första tecknet på en kommande föränd
ring visade Jäkärlä-grupperna som lämnade 
det traditionella jagar- och fiskarlivet och bo
satte sig permanent vid kusten, där de sedan 
lever ca 300 år parallellt med kamkeramiker 
II , vilka troligen invandrat österifrån om
kring 3300 f. Kr. Jäkär lä försvinner helt om
kring 3000 f. Kr . Mellan 2800 och 2000 bilda
de kamkeramiker III och Pyheensilta från de 
älgjagande och fiskande inlandskulturerna 
väl skilda samhällen vid kusten. Fram till 
1800 existerade textilkeramikerna som en se
parat jägar/ t iskargrupp i konkurrens med 
äldre grupper som var inriktade på samma 
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resurser. Ett utmärkande drag för Kiukais 
1800-1200 är den totala specialiseringen på 
marina resurser vid kusten och ute i skärgår
den. Det finns ingen bekräftelse på den tidiga
re åsikten att de skulle ha börjat med åker
bruk. Detta uppkom enligt förf. inte förrän 
under bronsåldern 1300-500 f Kr., då klima
tet blev molnigt med svala och fuktiga somrar 
och milda vintrar. Förut vanliga vegetabiliska 
resurser, som sjönöt och hassel, försvann. 
Granens utbredning ända ned till västkusten 
omkr. år 1000 minskade överlag tillgången på 
ätliga vilda växter. Samtidigt minskade nog 
salarna, delvis beroende på människornas in
t rång på deras yngdplatser. Ovanstående 
framställning stämmer inte med den tidigare 
förmodade inflyttningen från Sverige under 
bronsåldern. Men förf. har inte funnit bevis 
för någon omfattande immigration; en in
hemsk utveckling vore mera trolig. 

Förf. drar här en parallell med östra Balti
kum, där från 1500-talet f. Kr. också inträffa
de en klimatförsämring och minskning av 
jakt- och fiskepotentialen, kombinerad med 
sjönötens nästan fullständiga försvinnande. 
Likaså minskade jaktbart vilt, såsom vildhäs
tar, olika vildoxar och vildsvin samt hjort
djur. Otillräckliga områden av fast is vinter
tid hämmade sälstammens levnadsvillkor. 
Allt detta bidrog till övergång till jordbruk 
och boskapsskötsel under tiden 1500-500 f. 
Kr . Liksom i Finland är immigration inte 
bevisad erhuru påverkan både från Östeuro
pa och Sydskandinavien är tydlig. Förf. anser 
att det även här och av samma orsaker upp
kom en ny bondeekonomi bland den inhem
ska befolkningen. En kostnads- och avkast
ningsanalys visar logiken i förändringen, som 
ju också ägt rum i övriga närbelägna regio
ner. Man ser därvid en regularitet i det kultu
rella mönstret som är överordnad de speciella 
förhållandena i enstaka regioner. 

Ehuru det med säkerhet fanns platser vilka 
tjänade som centra för stora säsongvisa folk
anhopningar bland jägar/fiskarbefolkningen, 
är det ingenting som säger att antalet sådana 
platser ökade eller att folkmängden på varje 
enskilt ställe ökade. Med avseende på kom
plexiteten av den sociala organisationen, var 
den maximala folktätheten i SV Finland för 
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jägare /samlare 0,2-0,3 pers./km2, vilket i 
jämförelse med den aktuella folktätheten 
bland jägare/samlare (Hassan 1975) ligger 
långt under samhällen med formaliserad so
cial differentiering. 

Man kan dock inte påstå att ett egalitärt 
samhälle skulle ha saknat tillfällen att utveck
la ett temporärt ledarskap. Sociala nivåer 
observerades av Clark (1975) och statusföre
mål som Carpelan (1975) noterat inom regio
nen illusterar en grad av social variation som 
är normal för de flesta samhällen. Förekoms
ten av dessa föremål medför ju inte att inre 
sociala förändringar a priori kan anses som 
alternativ till en mer effektiv lösning av oba
lansen mellan befolkningen och dess resurser. 

Från arkeologisk synpunkt finns det prak
tiska skäl för att betrakta den ekonomiska, 
snarare än den sociala aspekten på kulturen 
som det principiella forskningsobjektet: Efter
som kronologin är arkeologins främsta till
gång, är det nödvändigt att testa ekonomisk-
demografiska relationer mot förhistoriska 
kvarlevor med så exakta dateringar som möj
ligt. 

Förf. slutar med att diskutera om och hur 
de anpassningsprocesser som studerats i om
rådet inverkat på andra delar av den boreala 
zonen. Han hänvisar till den sammanfattning 
han gjort över de parallella processer som ägt 
rum flerstädes, ehuru exaktare korrelation 
mellan de variabla faktorerna bör presteras 
innan man kan påstå att någon kausalitet 
föreligger. 

Speciellt intressant vore det att kunna följa 
sambandet mellan jordbruket och utnyttjan
det av specifika inhemska resurser. För ögon
blicket — hoppas författaren — att hans ar
bete kan tjäna som komparativt material vid 
studier av jägar-samlarsamhällens levnads
sätt och av kulturutvecklingen i den boreala 
zonen. 

I denna förhoppning kan man nog instäm
ma. Den ej helt lättlästa texten innehåller ju 
en del överraskande uppgifter, framför allt 
den sena dateringen av jordbruksekonomins 
entré, även om man tar hänsyn till den retar
derade utvecklingen i öster. 

Boken har sitt främsta värde i den synner
ligen grundliga redovisningen av materialet, 
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tydligt uppställt i form av kartor, tabeller och 
datalistor. Ett stringentare språk och nog
grannare redigering hade ökat avhandlingens 
värde. 
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toms. A study of the graves on Björkö. Kungl. 
Vitthets-, Historie- och Antikvitetsakade
mien, Stockholm 1980. 94 s. ISBN 91-7402-
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Under senare år har den nordiska vikingati
den varit mera aktuell än någonsin både i 
form av utställningar, TV-program och skrif
ter, populärvetenskapliga såväl som veten
skapliga. Det har slagit mig vid genomgången 
av detta material, i hur hög grad kunskaperna 
om den nordiska vikingatiden stöder sig på 
material insamlat av en äldre generation, dvs. 
forskare företrädesvis verksamma före sista 
världskriget. I den moderna litteraturen har 
man tycker jag, i kanske alltför hög grad ofta 
godtagit detta material utan ingående källkri
tisk granskning. Detta har medfört, att fastän 
vikingatiden är den yngsta och den rikaste av 
de förhistoriska arkeologiska perioderna, så 
är kunskaperna om denna tid påfallande torf
tiga. Denna kunskapsbrist är emellertid inte 
orsakad av brist på material utan i stället av 
att det rika materialet är bristfälligt bearbe
tat. 

Att det inte behövde vara så här om forsk
ningen mera koncentrerades kring en källkri
tisk materialforskning, framför de mer eller 
mindre spektakulära tolkningar av materialet 

som just nu är på modet, visar Anne-Sofie 
Gräslund med avundsvärd tydlighet i den av-
henne framlagda avhandlingen om Birkas 
gravar. I detta arbete har Gräslund granskat 
det omfattande dokumentationsmaterial om 
Birkas gravar som redovisats av Stolpe i form 
av dagböcker, anteckningar på kartor, osv. 
Härigenom har hon inte bara kunnat rensa 
bort en hel mängd vanföreställningar, som 
t.ex. att kammargravarna tillhör yngre vi
kingatid och huvudsakligen anlades för män, 
utan också på många punkter kunnat korrige
ra den materialpublikation om dessa gravar 
som redovisades av Arbman 1943. I sin detal
je rade bearbetning har Gräslund fått fram en 
mängd uppgifter om gravskicket som i sin tur 
kan ge oss en helt ny bild av Birkas popula
tion. Materialet omfattar ca 1 100 gravar, av 
vilka knappt hälften är obrända. Denna för
delning avspeglar inte det faktiska förhållan
det på Birkas gravfält, där de brända gravar
na har en långt större dominans. Sannolikt 
utgör de redovisade brandgravarna endast 20 
% av materialet, medan skelettgravarna tor
de vara redovisade till 90 %. 

Ett av avhandlingens intressantaste avsnitt 
är den detaljerade genomgång som författa
ren gör av de olika förmer av kistor som har 
påträffats i de obrända gravarna. Den domi
nerande kisttypen i kistgravarna är rektangu-
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Fig. 1. Replik av kistsäng från det alemanniska gravfältet 
vid Obcrflacht. Efter Paulsen & Schach-Dörges, Holz-
hantwerk der Alamannen. Stuttgart 1972. 

lär och uppenbarligen sammanspikad av så
gade plankor, men Gräslund har också kun
nat urskilja kistor med trapetzoidisk form, 
kistor med bågformiga ändar och kistor som 
har haft fötter. Ett genomgående drag, karak
täristiskt för kistorna i Birka, är att de är 
spikade med järnsöm. Många gånger har be
stämningen av trävirket visat att materialet 
har varit ek. I kammargravarna påträffar 
man inte kistor och här påpekar Gräslund att 
den döde som regel har placerats i sittande 
ställning. Här skulle jag vilja framhålla att 
det förefaller mig mera sannolikt att den döde 
ursprungligen varit sittande i sin säng. Säng
ar var ju under äldre tid en möbel (fig. 2), där 
man halvlåg i en sittande ställning och vi kan 
peka på visa paralleller i möbleringen av 
kammargravarna med kistor och den möble
ring som vi finner från medeltida sängkam
mare. Att sängar har funnits i obrända kam
margravar visar fynden från det allemaniska 
gravlältet i Oberflacht, där man har kunnat 
rekonstruera dylika kistsängar, gjorda av 
ihopslagna plankor utan användning av ni
tar, (fig. 1). De ihopspikade plankkistorna ger 
mig intryck av att vara en förenkling av ett 
kammargravskick, där kistan far symbolisera 
såväl gravkammaren som sängen. Kanske är 
det karaktäristiskt att en tillverkning av dyli
ka kistor uppstår just på en handelsplats, där 
man säkert relativt lätt kom över sågade plan
kor och järnsöm — produkter som sannolikt 
har varit viktiga handelsvaror. 

Gräslund diskuterar möjligheten av att de 
obrända gravarna representerar en kristen 
befolkning. En undersökning av gravarnas 

Fig. 2. Bild ur Codex Egbcrti, 900-talet (Rcirhenausko 
lan), som illustrerar den sittande ställning som intogs av
en sängliggande under medeltiden. Efter Paulsen & 
Schach—Dörges 1972. 

riktning visar att merparten av de obrända 
gravarna är orienterade i öst-västlig riktning, 
så att den döde kunde se mot öster, vilket ger 
en anvisning om kristet inflytande. Men som 
påpekas, finns det också drag som t.ex. fynd 
av torshammare, som ger anvisningar om att 
obrända gravar även har använts för hed
ningar. Diskussionen sammanfattas med kon
staterandet att ett mindre antal gravar från 
tidig Birka-tid som ligger i ett samlat område 
på gravfaltet norr om Borg, liksom ett antal 
sena gravar, där ett kors ingår i gravutstyr
seln, med större säkerhet kan anses vara krist
na gravar, medan hos övriga obrända gravar 
tillhörigheten är mera osäker. 

Här skulle man väl just vilja tillägga, att 
det förefaller sannolikt, att man i Norden in
nan den kristna kyrkan fått en fast organisa
tion och makt över själarna, har haft en mera 
liberal syn på religionen. För en fd. hedning 
har det sannolikt varit ganska naturligt att be 
till flera gudar, även om man hade blivit döpt 
till kristen. Och för den kristna kyrkan har 
det varit så viktigt att få anhängare, att man 
sannolikt inte har varit lika rigorös som sena
re. 

Av de 566 utgrävda brandgravarna utgöres 
87 % av gravar med ett större brandlager. 
Gräslund gör här en mycket intressant utred
ning av brandlagrets storlek, som i 29 % hade 
en utsträcking som var större än 1,8 m vilket 
antyder, att brandlagret uppkommit genom 
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en kremering på själva brandplatsen. Hon 
hänvisar ha också till praktiska experiment. 
Från arkeologisk synpunkt sett är detta resul
tat mycket tillfredsställande, eftersom det ger 
oss en möjlighet att verkligen utnyttja brand
gravarna som slutna fynd, vilket inte är möj
ligt, om kremeringen sker på en särskild bål
plats, där föremål från flera gravar lätt kan 
råka blandas. Gräslunds utredning är därför 
av mycket stor betydelse, särskilt som t.ex. 
Blindheim i sin redovisning av Kaupang-
gravarna framhåller sannolikheten av att 
man på stora gravfält har haft en central kre-
meringsplats (Blindheim 1981, s. 79). En 
möjlighet för framtida utgrävningar på 
Björkö skulle vara att låta undersöka grus 
under det förmodade gravbålet med thermo-
luminiscens. Analysen skulle kunna ge ett be
sked om eldpåverkan, samtidigt som den 
också kunde ge en datering av graven. 

I andra fall är brandlagret mycket begrän
sat eller ligger samlat i en behållare. Gräs
lund påpekar här möjligheten av att det i 
dessa fall är fråga om vinterbegravningar, där 
man har varit tvungen att utföra bränningen 
på annan plats för att sedan anordna själva 
begravningen när tjälen lämnat jorden. I så
dana fall kan man självfallet frukta, att grav
godset blivit blandat. Exemplet visar hur vik
tigt det är att vara medveten om de olika 
problem som finns i det arkeologiska insam
lingsarbetet och hur betydelsefull en detalj
granskning av det slag som Gräslund har ut
fört är för en vidare interpretation av mate
rialet. Hon drar i samband med genomgång
en av brandgravarna uppmärksamheten till 
möjligheten att ett ytligt brandlager skulle 
kunna vara exempel på begravningar av sla
visk typ. Zoll-Adamikova (Zoll-Adamikova 
1975—1979) har gjort en mycket noggrann re
dovisning av det västslavsika brandgravsma-
terialet, där hon anser sig kunna urskilja ty
per som är karaktäristiska för olika slaviska 
folkgrupper. O m man säkert kan konstatera 
att det i Birka har funnits slaviska gravar, 
dvs. gravar anlagda t.ex. för slaviska handels
män, ger detta en kunskap av stor betydelse 
för förståelsen av handelsplatsens karaktär. 

Man far därför hoppas att Gräslunds viktiga 
iakttagelser ytterligare kan underbyggas, 
kanske rentav genom några moderna utgräv
ningar på Björkö. Men uppmärksamheten på 
denna typ av gravar bör även omfatta utgräv
ningar utanför Björkö, eftersom det är mycket 
sannolikt att ett dylikt gravskick också finns 
på andra ställen i Skandinavien. 

ö v e r huvudtaget har jag, efter att ha gått 
igenom Gräslunds arbete, fått ett intryck av 
att det skulle kunna vara möjligt att använda 
gravskicket såsom en indikator på kulturell 
tillhörighet. Gräslund hänvisar här till de in
tressanta paralleller som det finns mellan 
gravfynd från Westfalen och de obrända gra
varna i Birka. Hon framhåller möjligheten av 
at t detta gravskick är ett exempel på väst
europeisk influens av- samma slag som den 
västeuropeiska importen. Samtidigt påpekar 
Gräslunds att gravmaterialet på Björkö visar 
så många inhemska drag och hon anser att 
Stjernas tes, att Birka var en frisisk koloni, 
helt kan avvisas. 

Gräslunds bearbetning av Birkas gravar 
har givit oss mycket ny, grundläggande kun
skap om vikingatidens gravskick. J ag är också 
övertygad om att denna avhandling kommer 
att stimulera till ytterligare forskning oeh de
batt inom området. 
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Hans Furuhagen, Grekemas värld. Bonniers 
världshistoria, del 3. Stockholm 1982. 336 s. 
ISBN 91-34-50077-4. Pris ca 205 kr. 

För närvarande pågår utgivandet av inte 
mindre än två stort upplagda moderna histo
rieverk, båda på samnordisk basis. Det ena 
skall omfatta 21 band och utges av Bonniers 
förlag, det andra i 15 delar utges av Asche-
hough, Oslo. Tredje delen i Bonniers världs
historia om den grekiska antiken har anför-
trotts Hans Furuhagen. 

Han har genom sin mångsidiga verksamhet 
vid radio och T V , som kulturskribent och 
föreläsare i hög grad bidragit till det på sena
re år glädjande nog påtagligt ökande intresset 
för antikens historia, kultur och samhällsliv. 
Som föredragshållare har Furuhagen bl.a. 
gjort sig känd för sitt friska grepp på de äm
nen han talar om. Även i skriftlig form har 
han förmåga att fängsla och roa. Det är en 
alltigenom utmärkt bok han åstadkommit, 
mångsidig och engagerad. Hans pedagogiska 
talang kommer säkert att hjälpa många att 
försöka tränga bakom den bedövande skönhe
ten hos den grekiska konsten, förföriskt bana
liserad i turistreklamens värld, för att söka 
en strävare och kanske sannare verklighet. 
Synen på grekerna som ädla marmorlilosofer 
är längesedan förlegad. Den moderna antik
forskningen har nått fram till en allsidigare 
syn på den grekiska världen, mindre vinklad 
från Athens horisont. Det är denna nyare 
forskning och dess resultat, som Furuhagen 
på ett personligt sätt förmedlar till sina läsa
re. Samtidigt påpekar han omöjligheten att 
på grund av bristande källmaterial och stora 
luckor i vårt vetande komma de vanliga män
niskorna in på livet, att med ett modernt ut
tryck "skildra grekernas värld på gräsrotsni
v å " (s. 13). 

Texten är inte indelad efter det konventio
nella schemat i arkaisk, klassisk och hellenis
tisk tid utan har cn friare disposition med 

kapitelrubriker som Statsstatemas dödskamp. 
Hellener och barbarer o.s.v. Inte överraskande 
skriver författaren särskilt engagerat om äm
nen och personer, som ligger utanför den rent 
politiska historien. Ett viktigt drag i fram
ställningen är att i skildringen av maktkam
pen mellan greker och perser, den persiska 
politiken skildras med ett likaberättigat in
tresse och att genomgående randområdena 
(Fenicien, Etrurien m.fl.) och deras betydelse 
framhålles. Som numismatiker gläder jag mig 
åt att även de ofta förbisedda antika mynten 
har kommit med både i bild och text, även om 
Furuhagen kanske inte har en helt lycklig 
hand med detta material. Det är självklart 
omöjligt för en ensam författare att behärska 
alla specialgrenar inom antikvetenskapen. 
Det är inte heller detaljerna, som är viktigast i 
ett verk av detta slag, utan den — som här — 
lyckosamma helheten. 

Bildurvalet är rikt och omväxlande och går 
långt utöver de vanliga standardbilderna. 
Min anmärkning mot illustrationerna är att 
de svenska antiksamlingarna praktiskt taget 
lyser med sin frånvaro. Vårt nya, fina Medel
havsmuseum, som författaren själv i andra 
s ammanhang verkar för att sprida kännedom 
om, har fatt bidraga med en bild, Kungl. 
Myntkabinettet , som har en kvalitativt fm 
samling av grekiska mynt, inte med någon, 
och detsamma gäller som sagt även andra 
samlingar i landet. Nog borde väl böcker om 
grekisk historia och kultur skrivna på svenska 
av svenska författare även ta fram och för
medla det material som finns i de inhemska 
samlingarna. Det skulle ytterligare ha ökat 
värdet av denna bok, som varmt kan rekom
menderas till alla antikintresserade. 

Ulla Westermark 
Kungl. Myntkabinettet 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 
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Klaus Diiwel, Runenkunde. Zweite Auflage 
(Sammlung Metzler 72). Stuttgart 1983. 

Första upplagan av Klaus Diiwels Runenkunde 
kom ut 1968. Det är en elegant översikt av ett 
stort och komplicerat ämne. Trots det lilla 
formatet (121 sidor) är boken förvånansvärt 
innehållsrik — den beskriver kortfattat de 
viktigaste enskilda inskrifterna och olika in
skriftstyper; den behandlar vidare bl.a. de oli
ka runalfabeten och runornas namn, frågan 
om runskriftens ursprung, inskrifternas 
språk, runmagi och (i ett mycket intressant 
avslutande kapitel) runlörfalskningar. Tyngd
punkten ligger på de äldre inskrifterna. Av-
stort värde är de utförliga bibliografiska upp
gifter som ges efter varje kapitel. 

Denna förträffliga bok har nu kommit ut i 
en ny upplaga. Den utgör ingen omarbetning 
av den första. Diiwel har i stället valt att 
behålla framställningen i denna och att be
handla utvecklingen inom runologin sedan 
1968 i ett 25 sidor långt "Anhang" . Detta 
a r rangemang har den uppenbara fördelen att 
man lättare far en överblick av vad som hänt 
inom runologin de senaste 15 åren. Det är 
åtskilligt. 

I denna recension skall fortsättningsvis en
dast det nytillkomna avsnittet om utveckling
en 1968-1973 i "Anhang" behandlas. Åtskil
liga arbeten av allmänrunologisk art har 
kommit ut under denna tid, t.ex. W. Krauses 
lilla förnämliga Runen (Sammlung Göschen, 
1970) och hans för alla som sysslar med de 
äldre inskrifterna oumbärliga Die Sprache der 
urnordischen Runeninschriften (1971). Värdefull 
är också (trots vissa äventyrliga teorier och 
omtolkningar) E. Antonsens A Concise Grammar 
oj the Older Runic Inscriptions (1975). En över
sikt av de engelska runinskrifterna har publi
cerats av R.I. Page (1973) och av de sydger
manska av St. Opitz (1977). En bibliografi 
över de kontinentala inskrifterna av U. 
Schnall föreligger sedan 1973. Det svenska 
runverkets publikationer redovisas (dock an
ges felaktigt sid. 122 att det år 1978 utkomna 
Band 2 av Gotlands runinskrifter skulle vara det 
sista; som bekant förbereds ytterligare ett 
band) . Andra viktiga verk av denna art är 
givetvis E. Moltkes monumentala Runerne i 

Danmark og deres oprindelse (1976) och G Hösts 
Runer. Vare eldste norske mneinnskrifter (1976). 

C:a 25 nya fynd av inskrifter skrivna med 
den äldre futharken har gjorts sedan 1968. 
Det totala antalet sådana inskrifter är nu 
uppe i c:a 250. 

Några nya fynd från Illerup ädal, Jylland, 
har daterats till c:a 200. De är därmed lika 
gamla som mossfynden från Torsbjerg och 
Vimose. Två spjutspetsar bär inskriften 
ojingaR (personnamn eller ett subst. med be
tydelsen 'der Schrecker'?). På ett sköldbeslag 
står swarta 'den svarte', på ett hyvelfragment 
det dunkla afdaiki. En uppenbarligen gotisk 
inskrift på en slända från 300-talet, påträffad i 
Letcani, Rumänien, lyder idons uft (he[r] 
rar) [n]o '(Det) här (är) Idas väv. Ragna'. 

Ett flertal fynd har gjorts på tyskt område 
de senaste åren. Sammanlagt är nu c:a 60 
tyska inskrifter kända. 

Ett magasinfynd i Schleswig-Holsteini
sches Museum fur Vor-und Fruhgeschichte 
är, som Diiwel (s. 125) framhåller, sensatio
nellt, dock knappast på det sätt han tänkt sig. 
Inskriften förekommer på en fibula som med 
största sannolikhet tillhört en kvinna, oeh 
som på säkra arkeologiska grunder daterats 
till c:a 50 e.Kr. Den är en lokal produkt, ej en 
romersk import. Den har följande utseende: 
INM . Diiwel läser den som runor (från höger 
till vänster): hiwi. Han ser detta som ett fem. 
personnamn i dativ, en i-stamsbildning till 
urgerm. *hiwa- 'familj' (i sv. hjon, ty. heiraten 
m.fl.), "deren Funktion als Familienober-
haupt (mäter familias) mit angedeutet sein 
m a g " . Utifrån denna runologiska tolkning 
drar Diiwel vittgående slutsatser beträffande 
runskriftens uppkomst (s. 144). 

Som jag framhållit i en artikel i Zeitschrift 
fur deulsches Altertum und deutsche Literatur 1983 
(s. 153—161), måste en dylik tolkning inge 
betänkligheter. O m inskriften innehåller ru
nor bör den otvivelaktigt läsas från vänster 
till höger att döma av det andra tecknets utse
ende. Någon i-stamsbildning till *hiwa- är in
te känd. Men framför allt är en runologisk 
tolkning osannolik av kronologiska skäl. Vi 
känner ingen runinskrift som är äldre än c:a 
175 ( 0 . Stabu). Att under sådana förhållan
den läsa denna mer än 100 år äldre inskrift 
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som runor kan knappast vara riktigt, i syn
nerhet som inskriften lika gärna kan läsas 
som romerska kapitäler: IDIN. IDIN kan in
te vara latin, och fibulan är som sagt en ger
mansk produkt. Med utgångspunkt häri an
tar j ag att inskriften är ristad på germanskt 
språk men med romerska kapitäler. En sådan 
inskrift är a priori inte osannolik — vi måste 
förutsätta att en del germaner till följd av de 
livliga handelsförbindelserna kunde en del la
tin, inklusive skriften. 

J a g tolkar IDIN 'till Ida' , med den gamla 
indoeuropeiska dat ivänddsen i »-stammarna 
bevarad (jmf. lat. virgine och got. sunnin 'sol', 
dat . sg., belagt två gånger). Även med en 
sådan tolkning är inskriften inressant nog; 
den är möjligen den äldsta inskriften på ger
manskt språk över huvud taget. 

Diiwel refererar också ett antal nytolkning
ar av äldre fynd, bl.a. sin egen tolkning av 
den omstridda alamanniska inskriften på 
Nordendorflibulans A-sida. Den lyder: logapo-
re wodan wigiponar. Att de två sista namnen 
avser Oden och Tor (här med epitetet 'Vig-
Tor ' ) är ju uppenbart , men logapore måste 
fortfarande betraktas som oklart, trots försö
ken att förknippa det antingen med den dunk
le fornnordiske guden Lööurr eller med det i 
fornengelska glossor belagda logpor, log(e)per, 
"ränksmidare, trollkarl'. Bl.a. förblir slut-* i 
ordet dunkelt med dessa tolkningar. 

Diiwel antar nu att denna till början av 
600-talet daterade inskrift är kristen och tol
kar den: "Ränkeschmiede bzw. Zauberer (lo
gapore) (das sind) Wodan und Weihe-Donar". 
Denna tolkning är föga sannolik, inte bara 
p.g.a. ristningens höga ålder och p.g.a. den 
onaturliga ordföljd (med predikatsfyllnaden 
först i satsen) den förutsätter, utan även inne
hållsmässigt — är det troligt att en missionär 
eller proselyt skulle ha nämnt de förhatliga 
hedniska gudarna vid namn i sin miniatyr-
predikan? I en kristen inskrift väntar man sig 
snarare ett budskap som det på den frankiska 
fibulan från Osthofen (slutet av 600-talet): 
go[d] fura d[i]h d\e\ofde 'Gud före dig, djävul!'. 

Är 1955 upptäcktes i en grav i Beuchte, 
Niedersachsen, en fibula som förutom nam
net buirso (förmodligen = Buriso) har runfölj
den fuparzj, alltså de fem första runorna i 
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futharken följda av z och j . Runorna är inte 
nötta och torde därför ha ristats relativt kort 
tid före gravläggningen. Diiwel framlägger 
hypotesen att den fragmentariska futharken 
med de två felplacerade z och j tillkommit för 
att förhindra att den döde skulle gå igen. 
Detta är, förefaller det mig, att dra otillåtligt 
långtgående slutsatser. Att runorna inte är 
nötta behöver ju inte innebära att de ristades 
i samband med begravningen. Vi kan väl inte 
ens vara säkra på att följden fuparzj var av
sedd att tjäna ett magiskt syfte — det kan helt 
enkelt röra sig om klotter eller runologisk in
kompetens. Spekulationer kring inskrifter av 
denna typ är lönlösa, och det är klokast att 
avstå. Diiwels tolkning förvånar desto mer 
som han annars (liksom de flesta moderna 
runologer) är skeptisk mot "magiska" run-
tolkningar. 

I England fanns 1973, då Page skrev sin 
ovannämnda bok, c:a 65 inskrifter. Sedan 
dess har en rad nya fynd gjorts, främst i östra 
England. Dessa har ännu ej publicerats. Eng
lands äldsta runinskrift, på ett i Caistor-by-
Norwich påträffat rådjursben som förmodlig
en använts som tärning i något spel, har date
rats till c:a 400 och lyder raihan. Page och 
Ingrid Sanness Johnsen har, oberoende av 
varandra , föreslagit den tilltalande tolkning
en ' rådjur ' ( < *raiha-). Ristaren var måhän
da någon german i romersk sold, såvida inte 
föremålet importerats. 

Sammanlagt 16 frisiska inskrifter är nu 
kända, den äldsta från 400-talet. 

O m de nordiska inskrifterna far vi bl.a. 
veta att man i Danmark funnit 120 nya run
inskrifter sedan Danmarks Runeindskrifter pu
blicerades 1941-42; att i Sverige inte mindre 
än 180 nya runfynd gjordes mellan 1967 och 
1979, i Norge c:a 50 mellan 1963 och 1972; att 
Bergeninskrifterna med sin friska, ibland nå
got skabrösa vardagsrealism ger intressanta 
inblickar i medeltida folkliv; att Grönland vid 
det här laget har inte mindre än 75 runinskrif
ter. 

De sedan 1930 livligt diskuterade "Weser-
runorna" (fyra inskrifter på ben) kunde 1981 
slutgiltigt förklaras vara äkta inskrifter från 
300—500-talet. Man använde sig därav av s.k. 
ljussnittsmikroskopi och andra inom rättsme-
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dicinen brukliga metoder. Det visade sig där
vid att ristningsprofilerna hade den rundning 
man har anledning vänta sig i en äldre rist
ning, ej de skarpa profilerna i en sen förfalsk
ning. Metoderna kan tyvärr bara användas 
på organiskt material. 

Även om man kan resa invändningar mot 
enskildheter i Diiwels nya bok är helhetsin

trycket att den är ett mycket värdefullt hjälp
medel för den som vill orientera sig inom den 
moderna runologin. 

Bengt Odenstedt 
Inst. för engelska 
Umeå universitet 
S-901 87 Umeå 

Ester Boserup; Population and Technological 
Change. A Sludy of Long-Term Trends. The Uni
versity of Chicago Press 1981. 225 s. ISBN 
0-226-06673-8. 

I arkeologisk bebyggelsehistorisk litteratur 
har under senare år Malthus ' teori om att 
naturresursernas kapacitet och pesten be
gränsar befolkningstillväxten brutits mot den 
danska ekonomen Eser Boserups tes om att 
ökat befolkningstryck leder till sådana tek
nologiska innovationer att nya högre gränser 
för överlevnad hela tiden uppstår. När taket 
nås börjar ofta samtidigt en innovationsfas 
som höjer taket till nästa gång. Boserup har 
då uppenbarligen mer lagt vikt vid 1800-
talets väldiga övergång till ett urbaniserat in
dustrisamhälle, som definitivt har höjt taket 
fiir populationens storlek just innan överut
nyttjandet av de "natur l iga" jordbruksresur-
scrna ledde till en svältkatastrof. 

Boserup har i ett nytt arbete vidareutveck
lat sina teorier om befolkningsökning och höj
ning av det teknologiska taket. Hon koncen
trerar sig här på befolkningstäthetens roll för 
uppkomsten av stadskulturer. I huvudsak rör 
det sig också här om det senaste århundradets 
befolkingsexplosion, industrialiseringen och 
den tredje världen. Men några kapitel ägnas 
de förhistoriska och klassiska civilisationernas 
förhållanden. 

Främst i de synnerligen begränsade "meso
potamiska" och "mesoamerikanska" områ
dena uppnår man tidigt en sådan agrar tek
nologisk standard och befolkningstäthet, att 
städer uppstår. Boserup söker visa att det 

krävs befolkningstätheter på 60-70 ind./km2 i 
stadens agrara närmiljö med ca 15 km radie, 
om man skall kunna försörja en icke agrar 
befolkning. Endast då speciella möjligheter 
för vattentransport och livsmedel föreligger 
skulle avvikelse från det normala kunna ske. 

De av Boserup hävdade förutsättningarna 
kan tyckas något överdrivna när man arbetar 
med nordiskt material och tätortsbildningar 
som Hedeby och Birka. Att inom 15 km från 
Birka ha en agrar befolkning av 60-70 ind./ 
km2 = 50 000 individer är ju en tydlig orim
lighet, även om naturen i Mälardalen ger för
utsät tningar för vattentransport av livsmedel. 
Mälardalen som helhet når under 1000-talet 
upp till ungdå r 50 000 individer, men förde
lad över bebyggelseytan blir tätheten knap
past över 2—3 och i sammanhängande jord
bruksmark utan skog når man under 1000-
talet e.Kr. knappast över 30 ind./km2. Såda
na tätområden är emellertid små och sällsyn
ta och skiljs hela tiden av skogsutmarker, som 
genomsnittligt har större omfattning än den 
odlade bygden. 

Boserups teorier kan därför knappast till-
lämpas utanför de områden hon själv uppfat
tar som relevanta i Mesopotanien och Mel
lanamerika. Hon anser också att Europa del
vis avviker genom möjligheten att ta upp den 
kontinuerliga befolkningsökningen genom in
re migration. Detta kan i hög grad också be
läggas inom det mellansvenska området. Be
folkningstätheten skulle därför ha varit fort
satt låg i Europa. Först sent når man fram till 
en urbaniscringsprocess. Frågan är om ens 
Västeuropa når upp till den av Boserup an-
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tagna tätheten vid den tid då stadsväsendet 
börjar blomstra på allvar. Städerna når här 
heller inte ofta upp till den storlek på minst 
5 000 individer (= 10 % av den agrara be
folkningen) som enligt Boserup borde kunna 
försörjas. Men definitionen stad eller annat 
icke agrart samhälle är naturligtvis också om
diskuterad och gränserna kan dras både snä
vare och vidare än vad Boserup tycks ha 
gjort. 

De är också tveksamt om man kan tillmäta 
den kontinuerliga befolkningstillväxten en så 
avgörande roll som Boserup gör. Utifrån 
skandinaviska, arkeologiska och medeltids

historiska fakta synes befolkningstryck, kli
mat, utnyttjande av marken, inre migration 
och pest vara faktorer som med expansion 
resp. reduktion möter oss i källmaterialet. 
Verkligheten har varit mer komplicerad än 
vad Boserup tycks anta. Troligen ligger san
ningen närmare en kombination av Malthus ' 
och Boserups teorier, kompletterad med anta
gandet om ett starkt klimatberoende. 

Björn Ambrosiani 
Statens historiska 
museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Helgeandsholmen. 1000 år i Stockholms ström. Red. 
Göran Dahlbäck. Engl. summ. Monografier 
utgivna av Stockholms kommun 48. Stock
holm 1982. 505 s., 424 fig. ISBN 91-38-90297-9. 
Pris ca 215 : -

När den stora Helgeandsholmenundersök-
iiingcn slutade 1980 vidtog ett rapport- och 
bearbetningsskede, och parallellt med detta 
sammanstäl ldes också föreliggande publika
tion, till vilken en stor del av- utgrävningens 
arkeologer står som författare. Genom att 
man på ett så tidigt stadium var på det klara 
med undersökningens betydelse hade den re
dan från början långt gynnsammare förut
sät tningar än andra "normala" stadsundcr-
sökningar; resurserna var större och man ha
de samarbete med en rad institutioner, vilket 
gjorde att man även under undersökningens 
gång hade tillgång till analyser etc. 

Sannolikt har ingen undersökning i Sverige 
— med undantag för Wasa — fatt sådan upp
märksamhet från massmedia. Kanske var det 
en uppmärksamhet på gott och ont, då den 
till stor del kom att röra sig kring de frilagda 
murarna från 1600-talet och tiden kring 1700. 
En högröstad opinion krävde att dessa murar 
skulle behållas som ett Stockholms Pompeiji 
eller Forum Romanum, medan andra hävda
de att man skulle gräva vidare. (Den i och för 
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sig intressanta debatten redovisas i Riksgropen, 
utgiven i Statens historiska museums serie 
Historia i fickformat.) De fortsatta grävning
arna väckte dock stort intresse från media och 
allmänhet, och boken är väl delvis riktad till 
alla dem som från schaktkanten på avstånd 
fängslades av vad som pågick. 

Boken omfattar bokstavligen Helgeands
holmens totala historia: från den tidpunkt då 
holmarna först höjde sig över vattenytan och 
till 1982, då Stockholms kommunstyrelse be
slöt att inrätta ett museum, administrativt 
som en del av Stockholms stadsmuseum, i 
den del av det tilltänkta garaget, som riksda
gen beslutat upplåta för museiändamål. 

Det intresse som fanns hos allmänhet bör 
man ha kunnat ta tillvara, då boken kom ut 
så snabbt efter avslutad undersökning. Man 
märker att boken är tänkt som både intresse
väckande läsning för en intresserad allmänhet 
och som seriös grävningspublikation. Ser 
man till kapitelrubrikerna kan man tro att 
den är mer populärt hållen än vad som är 
fallet.: "Det arkeologiska arbetet", "De första 
öarna och de första människorna", "Medelti
da vardagsvara" , "Fynd från Helgeandshol
men" , "Vad stod på matsedeln?" etc. Men 
det är förståeligt att man genom en inte alltför 
torr rubriksättning velat göra det ändå helt 
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sakliga innehållet så lättillgängligt som möj-
ligt. 

Instruktivt beskrivs själva det arkeologiska 
arbetets olika faser och belyses hur man med 
hjälp av bl.a. diatomé- och pollenanalys re
konstruerat Helgeandsholmens ursprungliga 
topografi och naturmiljö. Därefter följer en 
kronologiskt upplagd redogöelse för holmens 
historia, med stor vikt lagd vid de kulturhisto
riska aspekterna. Huvudvikten ligger på det 
oerhört rika medeltida materialet, men även 
tiden därefter för vilken källmaterialet är så 
mycket större, bestås en fyllig skildring. 

Fyndmaterialet , som var synnerligen stort, 
kan givetvis inte presenteras i sin helhet. För
utom grupper som keramik, trä, läder, mynt 
presenteras några kategorier med litet vidare 
aspekter. Den ena är det mycket stora tillva
ratagna benmaterialet, bestående av skelett 
från Helgeandshusets kyrkogård samt djur
ben, härrörande från måltids- och slaktavfall. 
Materialet har i viss omfattning analyserats 
(efter att ha dokumenterats i fält på ett före
dömligt sätt genom att osteologiskt utbildade 
arkeologer utförde denna del av grävningen). 
Dessa analyser bildar underlag för köns- och 
åldersbestämningar och för uppgifter om vis
sa förekommande sjukdomar. Med ledning av 
skelettfynden har man också gjort en upp
skattning av antalet personer i Helgeandshu
set. De elva båtarna utgör en annan viktig 
fyndkategori, som sammanställs med bl.a. det 
andra stora svenska båtfyndet, båtarna i 
Slottsfjärden vid Kalmar slott. 

Boken är fylligt illustrerad i färg och svart
vitt, med fotografier, kartor och teckningar av-
fynd etc. De rekonstruktionsteckningar som 
finns upplever jag personligen som väl lätt
samma, men de representerar å andra sidan 
det enda som kan upplevas som en eftergift åt 
det populära. 

På flera ställen framhålls att vissa analyser 
inte var färdiga då boken skrevs. För den 
stora allmänheten är de säkert utan betydel
se, men för detaljbedömningen av undersök
ningens resultat är de sannolikt viktiga. Där
för finner jag det angeläget att de publiceras 
så snart det är möjligt. Det bör rimligen ske i 
t.ex. Riksantikvarieämbetets rapportserie, 
som ju når målgruppen. 

Det gäller också i hög grad det osteologiska 
materialet: ett även i internationella samman
hang så viktigt material bör så långt möjligt 
göras tillgängligt för forskningen. Därför får 
man hoppas att det blir möjligt att utföra och 
publicera en mer utförlig osteometrisk analys 
än den som var möjlig i fält. Här kan tilläggas 
at t redan nu vissa specialundersökningar ut
förs på materialet. 

Stockholmsforskningen har fått ett synner
ligen värdefullt tillskott i denna grundliga och 
st imulerande genomgång av den plats som av-
allt att döma var förutsättningen för stadens 
tillkomst. 

Göran Tegnér 

Kjerstin Cullberg, Del bohuslänska odlingsland
skapet (med bidrag av Marianne Karlsson, 
O m or tnamn i Bohuslän). Skrifter utgivna av-
Bohusläns museum och Bohusläns hem
bygdsförbund Nr 2. Uddevalla 1982. 119 s. 
ISBN 91-7686-012-4. 

Det bohuslänska kulturlandskapet har varit 
föremål för påfallande litet studium allt sedan 
Göteborgsinventeringens omfattande arbete i 

början av seklet. Bland de insatser som gjorts 
märks Kjerstin Cullbergs arbete i Göteborgs
regionen, vilket för Bohusläns del berör Hi
singen. Det är därför med glädje man ser hur 
Cullberg nu utökat sina ansträngningar till 
at t omfatta hela landskapet i sin senaste bok. 
Del bohuslänska odlingslandskapet. 

Arbetet presenteras i den nyinrättade mo
nografiserie som utgives gemensamt av läns
museet i Uddevalla och Bohusläns hem-
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bygdsförbund och projektet har genomförts 
med stöd från Göteborgs och Bohusläns 
landsting. Cullberg berör många aspekter av 
det bohuslänska kulturlandskapet från järnål
der och fram till våra dagar, med utgångs
punkt i en kort sammanfattning av Göte
borgsundersökningens resultat. Bl.a. frågor 
kring olika regioners särart — som t.ex. kust, 
inland och fjällbygd — har varit vägledande 
när Cullberg försökt formulera huvuddragen i 
utvecklingen av det bohuslänska kulturland
skapet. För att belysa denna har Cullberg valt 
ut 9 testsocknar i landskapet kring vilka reso
nemanget huvudsakligen förs. 

Analysen grundar sig på flera olika arter av 
källmaterial som gravfält, skifteskartor och 
det för bohuslänska förhållande tyvärr brist
fälliga geologiska kartmaterialet. Därtill fäs
ter Cullberg stort avseende vid ortnamnen 
utifrån en bearbetning av Marianne Karls
son, vilken bilagts som en särskild avdelning i 
slutet av boken. Där sådana förekommer ut
nyttjas dessutom bygdeböcker och uppgifter 
ur olika landskapsskildringar från 17- och 
1800-talen, bl.a. Pehr Kalm och A. E. Holm
berg. 

Varje testsocken presenteras med en kort
fattad topografisk beskrivning tillsammans 
med en översiktskarta. Därefter följer en sam-
manfättningstabell med uppgifter om de olika 
bebyggelseenheternas namn, eventuella före
komst av gravfält med olika tidsställning 
samt med angivande av huruvida bebyggel
sen utgöres av by eller ensamgård. Bebyggel
seenheterna är dessutom grupperade i fem 
avdelningar med ledning av Marianne Karls
sons klassificering av namnen. Tre av dessa 
avser efterledernas datering mot bakgrund av-
allmän ortnamnskronologi. En grupp utgöres 
av bebyggelseenheter vilka saknar daterbart 
efterled men som uppgår till minst IV2 man
tal, medan övriga förts till ytterligare en 
grupp. Resultatet diskuteras därefter socken
vis under rubiken "Bebyggelseutvecklingen". 

Mer generellt behandlar dessutom Cull
berg vissa kulturlandskapselement unde ru
brikerna "Skiftesformer", "Bebyggelsen", 
"Åkern" , "Ängen", "Hägnaderna" , "Ut
marken" oeh "Väga rna" samt uppehåller sig 
mer ingående kring relationen mellan byar 

och ensamgårdar. Här får vi bl.a. veta att 
själva byplatsen före utskiftningen ägdes av 
bönderna gemensamt medan boningshus och 
ekonomibyggnader var enskild egendom. 
Några enskilda gårdstomter tycks således inte 
ha förekommit i Bohuslän, något som man 
kanske skulle önska att Cullberg utvecklade 
närmare . Vidare får vi t.ex. veta att de bohus
länska stengärdesgårdarna byggdes extra 
ruckliga för att inhägnade djur som fundera
de på att klättra över, skulle avskräckas av 
risken att fa nedfallande stenar på benen och 
beträffande fjällbygdens bosättning far vi 
många intressanta upplysningar bl.a. mot 
bakgrund av Åke Olssons bok Fjällbygd i Bo
huslän. 

M a n måste undestryka att Cullberg har ett 
okomplicerat och schvungfullt sätt att skriva 
vilket lämpar sig ytterst väl för den bredare 
läsekrets som boken riktar sig till. Det är där
för kanske olyckligt att Cullberg av någon 
anledning tydligen tvingats forcera fram bo
ken så att en del felaktigheter insmugit sig. 

Beträffande Romelanda socken talar Cull
berg t.ex. om att endast två gravfält har regi
strerats i socknen, däremot återfinns det tre i 
hennes tabell och på samma sätt förhåller det 
sig även i Morlanda socken. Å andra sidan 
saknar man snart gravfält i tabellerna som 
t.ex. det mellan Härslätt och N. Halt i Skee 
socken och det vackra gravfältet vid Mjölke-
röd i Tanums socken samt för övrigt även 
gravfältet inom Tanums by i samma socken. 
Det är synd eftersom Cullberg i stor utsträck
ning kommer att uppehålla sig vid gravfälten 
och här kan kanske några påpekanden vara 
på sin plats. 

Cullberg gör ett försök att gruppera grav-
falten i en äldre och en yngre grupp varav den 
senare skall motsvara tiden ca 600-1000 e.Kr. 
Detta erbjuder speciella svårigheter i Bohus
län där vi möter ett höggravskick under både 
äldre och yngre järnålder. Cullberg för emel
lertid gravfält med "resta stenar, kantkedjor 
och andra sådana speciella konstruktionsde
taljer" till den äldre gruppen medan gravfält 
med enbart runda högar betraktas som yngre 
järnäldersgravfält. I en fornlämningsrik soc
ken som Naverstad får detta enligt Cullberg 
konsekvensen att alla gravfält härrör från det 
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yngre skedet, dvs. hela socknen utgör en yng
re järnåldeskolonisation. Visserligen reserve
rar sig Cullberg för svårigheten att skilja ut 
gravfält av äldre karaktär från de yngre men 
konstaterar att "tabellen ger . . . inget under
lag lör att skilja ut några områden, som varit 
bebodda under den äldre delen av järnål-
den" . 

Förvisso finns det emellertid sådana. Man 
behöver bara erinra om i Bohuslän smått 
klassiska grävningar som t.ex. A. E. Holm
bergs vid Naverstad k:a och S. Lindqvists vid 
Säm vilka tidigt gav dateringar till det i det 
bohuslänska fornlämningsmaterialet så ofta 
å terkommande skedet yngre romersk järn
ålder—folkvandringstid. Dateringar från äldre 
jä rnå lder föreligger således såväl centralt som 
mer perifert i socknen, dessutom såväl från 
stora som små gravlokaler. Man frågar sig 
därför om det inte, när metodens resultat ej 
överensstämmer med sedan gammalt kända 
fakta, vore lämpligt at ta den under ompröv
ning? Än mer förvånad blir man när man tar 
en hastig titt i Fornlämningsregistret, då det 
visar sig att åtminstone hälften av alla grav
fält i socknen faktiskt har konstruktionsdetal-
jer — bl.a. de av Cullberg uttryckligen nämn
da kantkedjorna — vilket utifrån den inledan
de definitionen borde tala för en datering till 
äldre järnålder . Vad är det för mening att på 
förhand uppställa en definition som man se
dan inte alls följer? 

Efter att sockenvis ha diskuterat olika as
pekter på kulturlandskapet sammanfattar 
Cullberg mot slutet av boken sina resultat i en 
del punkter. Cullberg konstaterar där att en 
eller flera "kärnbygder" inom varje socken 
har haft en i stora drag kontinuerlig bebyggel
se från "förhistorisk t id" varmed torde avses 
åtminstone yngre järnålder, fram till idag. 
Det är emellertid svårt att fa något grepp om 
vad som konstituerar dessa kärnbygder, vilka 
tyvärr även redovisas i allt för liten skala på 
översiktskartorna. I stora socknar som t.ex. 
Skee och Tanum anges mycket omfattande 
områden med uppemot 25 olika byar och en
samgårdar , medan andra kärnbygder endast 
utgöres av en ensam gård eller by. 

I Morlanda socken utgöres t.ex. kärnbyg-
dcn av hemmanet Morlanda där namnefterle-
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den och ett gravfält av yngre järnålderskarak
tär antyder en kontinuerlig bebyggelse från 
förhistorisk tid medan ett Huseby i samma 
socken som saknar gravfält, får finna sig i att 
hamna utanför denna. I Romdanda socken 
däremot inlemmas ensamgårdarna Välan och 
Tyfter i kärnbygden, tydligen enbart p.g.a. 
namnformerna, fastän gravfält saknas på 
dessa. Säm i Naverstad socken har emelletid 
ej upphöjts till kärnbygd trots sin ålderdomli
ga namnform och trots att det finns två grav
fält på dess marker, båda enligt Cullberg av-
yngre .järnålderskaraktär. I Lommeland soc
ken har dock Cullberg varit frikostigare då 
"kärnbygden" här omfattar två byar och en 
ensamgård, trots att två av enheterna, inte 
har vare sig gravfält eller namnformer som 
kan tala för ett förhistoriskt ursprung. Förgä
ves letar man efter någon enhetlig princip 
som kan ha varit vägledande vid urskiljandet 
av "kärnbygder" . 

Cullberg lägger dock av allt att döma myc
ket stor vikt vid den av Marianne Karlsson 
sammanstäl lda ortnamnskronologin, så stor 
att det är tveksamt om bilden av vilken be
byggelse som härrör från förhistorisk tid, 
skulle bli väsentligt annorlunda om denna 
applicerats direkt på översiktskartorna utan 
inblandning av några fornlämningar. Det 
känns därför litet omotiverat att Karlssons 
utredning fått en så undanskymd plats i pub
likationen, närmast i form av ett bihang. Man 
tvingas nu läsa boken på två ställen samtidigt 
om man närmare vill försöka följa framställ
ningen. 

Ett varningens ord är säkerligen också på 
plats i detta sammanhang. Det förefaller yt
terst tveksamt om man i Bohuslän kan utgå 
från att t.ex. namn med efterled som -by eller 
- landa kan tas som inteckning för att bebyg
gelsen etablerats redan under yngre järnål
der. Avsaknaden av yngre järnåldersgravfält 
på många av dessa enheter — vilket för övrigt 
är ett förhållande som återkommer i angrän
sande delar av Västergötland — talar för att 
dessa efterled i stor utsträckning varit pro
duktiva även efter det att bygravfälten upp
hört att anläggas i och med övergången till 
kristet gravskick. 

Mot bakgrund av det genomgående försö-
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ket att urskilja äldre respektive yngre järnäl
dersgravfält, kunde det kanske ha varit en 
intressant utgångspunkt att betrakta de 
områden där fornlämningssammansättning, 
men även ortnamnen, talar för en kontinuitet 
från äldre järnålder, genom yngre järnålder 
och fram i historisk tid som kärnbygder. Att 
det förekommer en bebyggelse med rötter i 
"förhistorisk t id" dvs. åtminstone från yngre 
järnålder är knappast förvånande i ett land
skap med över 17 000 fornlämningar. Slutsat
serna anknyter inte här till det längre per
spektiv bakåt som vore naturligt att få analy
serat mot bakgrund av Gullbergs gruppering 
av gravfalten. Bortsett från att Cullberg nu
mera vill göra gällande att det på en del håll 
utanför dessa odefinierade "kärnbygder" fun
nits en bebyggelse under äldre järnålder vil
ken övergivits och sedermera återtagits under 
medeltid, lämnas man i ovisshet om hur be
byggelseutvecklingen tar form vid en jämfö
relse mellan de olika perioderna. Det är möj
ligt att Cullberg fortfarande vidhåller sin 
uppfattning från göteborgsundersökningen 
att vi eventuellt kan skönja en bebyggelseför
skjutning under förromersk järnålder mot 
lägre liggande delar av terrängen medan vi 
inte kan spåra de förändringar omkring 500-
talet som är så tydligt uttalade i t.ex. Öster
götland. 

Räknar man emellertid igenom antalet 
gravfält i de olika sammanställningstabeller
na visar det sig att inte mindre än 96 av dessa 
dateras till yngre järnålder medan enbart 60 
törs till en äldre järnåldersgrupp. Av de be
byggelseenheter på vars marker det finns 
gravfält är det vidare hela 49 % som enbart 
har ett gravfält från yngre järnålder. Hälften 
av de behandlade bebyggelseenheterna utgör 
således av Gullbergs gruppering att döma, 
nyetableringar under yngre järnålder. Där
med resulterar Gullbergs behandling av forn-
lämningsmaterialet i praktiken i en bebyggel
seutveckling som präglas av mycket kraftig 
tillväxt under yngre järnålder varvid uppen
barligen allt fler bebyggelseenheter tas i bruk 
och allt fler gravfält anläggs. Förloppet blir 
dä rmed analogt med vad vi känner från östra 
Mellansverige. 

Även författaren av dessa rader har haft 

tillfälle till bearbetning av det bohuslänska 
fornlämningsbeståndet vilket kanske kan ha 
intresse i sammanhanget som ett exempel på 
hur olika utfallet av en sådan kan bli. Resul
tatet pekar emellertid i motsatt riktning. Den 
bild som därvid framkommit kan enkelt skis
seras på följande vis. Den bebyggelseutveck
ling som kan skönjas mot bakgrund av bl.a. 
gravfälten har sin mycket starkt uttalade 
tyngdpunkt under äldre järnålder, framför allt 
dess senare del. Här bryts på de flesta håll 
kontinuiteten varvid ett mycket stort antal 
bebyggelseplatser överges medan en mindre 
del uppvisar en fortsatt kontinuitet fram un
der yngre järnålder — vanligen efter en flytt
ning av gravplatsen. Ren nykolonisation tor
de vara yttest sparsamt förekommande i Bo
huslän. Sannolikt utgörs bebyggelsen under 
yngre järnålder av betydligt färre bebyggelse
enheter glest belägna inom en avsevärt mindre 
del av landskapet. Den kritiska och mycket 
omdiskuterade perioden kring 500-talet torde 
för Bohusläns del innebära en kraftig reduce
ring av bebyggelseenheter och gravfält från 
yngre järnålder är således i klar minoritet mot 
dem som utnyttjades under äldre järnålder. 
Det är bl.a. detta förhållande som resulterar i 
att ortnamnsskicket inte korresponderar med 
fornlämningarnas vittnesbörd på samma sätt 
som i t.ex. östra Mellansverige. 

Cullberg har dock blivit medveten om att 
den gängse modellen med ett samband mel
lan vissa ortnamnstyper och fornlämningsbil-
den s tämmer illa i Bohuslän och tvingas gång 
på gång till reservationer. Bl.a. förs tidiga ej 
dokumenterade skiften, omfördelningar av-
mark, gemensamma utnyttjanden av samma 
gravfält och flera byar eller gårdar m.m. fram 
som tänkbara orsaker till varför många be-
byggelsenheter med "förhistoriska namn" 
saknar gravfält. Personligen tror jag dock, 
som redan tidigare antytts, orsaken till den 
bristande samstämmigheten till stor del ligger 
i en alltför mekanisk tillämpning av en modell 
som huvudsakligen prövats i östsverige. 
Cullberg för i detta sammanhang även fram 
tanken att avsaknaden av gravfält på många 
enheter, där man på grund av namnen kunde 
förvänta sig ett, kan förklaras med att de san
nolikt små gravfalten skadats genom odling. 
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varför nu endast enstaka anläggningar kvar
ligger. Detta kan säkert vara fallet på en del 
håll och frågan är i hög grad värd att utreda, 
eftersom vi här har en knutpunkt i förståelsen 
av landskapets bebyggelseutveckling. Men 
hur s tämmer detta med Gullbergs metodiska 
utgångspunkt att det inte är nödvändigt med 
en bearbetning av annat än gravfalten för att 
fånga upp de "stora dragen" i bebyggelse
utvecklingen? I stora socknar som Skee och 
T a n u m utgöres faktiskt den helt övervägande 
delen av järnålderslokalerna av sådana som ej 
bildar gravfält. Enligt min uppfattning går 
dessa ej att utelämna från en analys om man 
eftersträvar en någorlunda rättvisande bild 
av landskapets bebyggelsehistoria under järn
ålder. 

Förhållandet mellan byarnas och ensam
gårdarnas ålder och inbördes bebyggelse
historiska relation diskuteras också av Cull
berg som konstaterar i sin sammanfattning 
att byarna "nästan genomgående" är för
historiska medan ensamgårdarna kan vara 
det. Även här blir man emellertid tveksam då 
man summerar de olika sockentabellernas 
uppgifter vilket Cullberg själv av någon an
ledning inte gjort. Av de 101 behandlade by
arna saknar nämligen 48 stycken, d.v.s. näs

tan hälften, både daterbart efterled och grav
fält som kan antyda att dessa anlagts redan 
under förhistorisk tid. Kan då inte en avse
värd del av landskapets byar vuxit fram först 
under medeltid? 

Det finns således åtskilliga frågetecken att 
sät ta i kanten för Gullbergs bok vilket dock 
inte skall skymma det faktum att det är väl
kommet med allt arbete kring det bohuslän
ska kulturlandskapet. Framför allt vore emel
lertid en större klarhet och stringens i fråge
ställningar och materialbearbetning önsk
värd. Att Kjerstin Gullbergs bok kommer att 
vara ett välkommet bidrag i mången histo-
rietörstande bohuslännings bokhylla är ställt 
utom allt tvivel. Den illustrerar på ett i mån
ga avseenden lättillgängligt sätt åtskilliga av 
de problem som de ställs inför som har till 
uppgift att tolka det äldre kulturlandskapets 
framväxt och ger en god illustration till beho
vet av en aktiverad forskning kring det bohus
länska odlingslandskapet. 

Björn Winberg 
Institutionen för arkeologi 
Göteborgs universitet 
Västra Hamngatan 3 
411 17 Göteborg 

Sverigeboken. Det Bästas fackboksredaktion i 
Stockholm i samråd med Motormännens 
riksförbund. 1982. 408 sidor, ca 1000 bilder i 
färg. ISBN 91-7030-665-8 

Svenskarna är som bekant ett resande folk. 
Efter isoleringen under andra världskriget 
började strömmen till utlandet och den har 
sen dess fortsatt i styrka. Men under senare år 
har resandet inom Sverige kraftigt ökat, na
turligtvis i stor utsträckning beroende på att 
bilen blivit var mans egendom. Men även den 
kraftiga expansionen inom turistnäringen har 
förstås bidragit härtill. "Lär känna ditt land" 
heter det som bekant i turistpropagandan, 
men det kan man ju inte bara göra genom att 
resa omkring, man måste också inhämta kun

skaper ur lämplig litteratur. Härvidlag har 
inte minst Svenska turistföreningen gjort en 
betydande insats genom sin årsskrift och sina 
resehandböcker. Men även Riksantikvarie
ämbetet , länsmuseerna och nu senast länssty
relserna har gjort sitt genom att ge ut skrifter 
av olika slag om kulturminnen i landets olika 
regioner eller genom att på annat sätt sprida 
kunskap om bygdernas sevärdheter, exempel
vis genom skyltning. 

För ett tjugotal år sedan gav STF ut en 
behändig resehandbok, Tusen sevärdheter i Sve
rige. Redaktör var Olof Thaning, som vid den 
tiden även var redaktör för årsskriften. Denne 
eminente kännare av vårt avlånga land och 
flitige resenär står som huvudredaktör för tex
ten i den stora och mycket påkostade hand-
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bok som nyligen utkommit och som rätt och 
slätt kallas Sverigeboken. Vid sin sida har Tha-
ning haft en stor skara väl kvalificerade med
arbetare, ingen nämd och ingen glömd. Inne
hållet har disponerats så att Skåne inleder 
och Norrland avslutar landskapsserien. Stock
holm och Göteborg har fått sina särskilda 
kapitel liksom Stockholms skärgård. Thaning 
har skrivit samtliga landskapsinledningar, 
korta, men väl belysande de olika landska
pens karaktär och innehåll. Inledningarna il
lustreras av utmärkta kartbilder. Därefter 
kommer förteckningarna på de olika sevärd
heterna. Boken är slösande rik på färgbilder, 
genomgående utmärkta. 

Avvägningen mellan olika slags sevärdhe
ter är j ämn. Fornminnen och fornminnesplat
ser har fått ett gott utrymme. Sålunda ägnas 

exempelvis kuströsena i Västerbotten ett sär
skilt avsnitt. Det vill synas som om man haft 
god nytta av handboken Med arkeologen Sverige 
runt. Men naturligtvis har även STF:s rese
handböcker och årsskrifter varit en utmärkt 
källa att ösa ur vid uppgörandet av förteck
ningen över landets mera framträdande och 
intressanta sevärdheter. Det är en stor och 
tung bok, kanske mer lämpad för bilister än 
cyklister. Men det råder ingen tvekan om att 
Sverigeboken är en förträfflig handbok, som 
förtjänar mycket beröm. Säkerligen kommer 
den att få en stor spridning. 

Erik B. Lundberg 
Björnssonsgatan 213 
S-161 56 Bromma 

Spåren i landskapet. Se och upplev Jämtland-
Härjedalen 1. Red. av Sten Rentzhog under 
medverkan av Ulla Andersson. Heimbygdas 
förlag/Jämtlands läns museum 1982. Utg. i 
samarbete med länsstyrelsen i Jämtlands län. 
107 s. ISBN 91-85390-50-X. 

Det här är ytterligare en i raden av synnerli
gen efterlängtade och förtjänstfulla "vägvisa
re till kul turen" i ett län, i ett behändigt for
mat, väl illustrerad med generöst tilltagna 
fotografier, samt med en separat översiktskar
ta. Boken är indelad i 30 tematiska avsnitt, 
alltifrån "Stenålder" över bl.a. "Järnhante
ringen i J ämt land och Härjedalen", "Kyrkor 
och kyrkoruiner", "Fäbodar" och "Ängbåts-
trafiken" till "Östersund — 80-taIsstaden". 
Varje avsnitt innehåller en översikt jämte 
några exempel, sammanlagt 117 platser i lä
net att besöka, med goda angivelser om vägen 
dit. Författare är, förutom Sen Rentzhog, 
landsantikvarie vid Jämt lands läns museum, 
Ingvar Jansson, länsantikvarie i länet, Len
nart Falk, Sten Gauffin, Ove Hemmendorff, 
Jan Raihle, Jörgen Schwartzkopf och J a n 
Sundström, antikvarier vid länsmuseet, Björn 

Björck, ingenjör och forskare kring bergsbru
ket i länet, samt Ronnie Jensen och Gert 
Magnusson, antikvarier vid Riksantikvarie
ämbetet . 

Det intressanta och nya med den här boken 
— jämfört med dess systrar om Stockholms 
och Uppsala län — är att den samtidigt som 
den är en guide för den intresserade allmän
heten så klart bygger på resultaten av det 
senaste årtiondets strävanden i Jämtlands 
och Härjedalens län för att rädda de historis
ka minnena. "Medtagna är sådana fornläm
ningar och byggnader där det under senaste 
1 O-årsperioden gjorts någon insats genom 
vårdarbeten eller uppsättande av skylt", som 
det står i förordet. Detta innebär också en 
eloge till de ortsbor och kommuner som visat 
intresse att få vårdinsatser till stånd. De aktu
ella objekten kommer förhoppningsvis även 
framöver att fa särskild tillsyn av länets antik
varier. Det borgar för att allmänheten far ut
byte av besöket — vem har väl inte någon 
gång kommit fram till en i böcker omnämnd 
byggnad bara för att finna att den är helt 
förfallen, eller till en runsten, onjutbar för att 
den ej är uppmålad! 
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Kort och gott: bokens innehåll och upp
läggning gör en nyfiken på Jämlands och 
Härjedalens sevärdheter. Man finner mycket 
som återstår att uppleva. 

Inger Zachrisson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Harald Langberg, Gunhildkorset. Selskabet til 
udgivdse af danske Mindesmaerker, Köpen
hamn 1982. 96 s. 

Som festskrift till det danska Nationalmuseets 
175-årsdag den 22 maj 1982 har detta prakt
arbete utgivits, en monografi över en av mu
seets största medeltida konstskatter, det s.k. 
Gunhildskorset, skulpterat i valrosstand för 
en dansk prinsessa i mitten av 1100-talet och 
av en namngiven konstnär, Liutger. Korset är 
en internationellt känd dyrgrip, tidigare pub
licerat i många sammanhang, men här bestås 
det nu för första gången en fullständig illu
strering med all den utsökta kvalitet danskt 
boktryck kan erbjuda och en utredning, som 
inte lämnat någon möda osparad för att sätta 
in korset i dess historiska kontext och betona 
dess rang som danskt nationalmonument. 

Korset har en gång burit en Kristusbild 
och är således del av ett krucifix. Förlusten av 
corpus känns mindre svår, eftersom korset 
har en så rik, unik utsmyckning av figurskulp
tur i relief, innesluten i runda och passforma-
de medaljonger. Kyrka och Synagoga, Liv 
och Död omger den korsläste i allegoriska 
framställningar. På korsets frånsida tronar 
den dömande Frälsaren mellan de välsignade 
och de förbannade, övers t på korsstammen 
befinner sig Lazarus i Abrahams sköte och 
nederst den rike mannen, som smäktar i djä
vulens famntag. Dialogen mellan Abraham 
och den rike mannen löper mellan dem i 
dubbla textband på korsstammen, och doms-
orden på korsarmen förenar i dubbla text
band på samma sätt Kristus med de frälsta 
och de förtappade. 

På sidan av korsets bottenmedaljong finns 
inskriften Gunhild i runor, som givit korset 
dess namn. Runinskriften har av allt att döma 
tillfogats korset, sedan det kommit i Gunhilds 
ägo och redan lämnat den atelier, där det 

framställts. På korsstammens smalsidor finns 
latinska inskrifter, sannolikt med rätta be
traktade som sekundära, som ger oss kom
pletterande uppgifter om, vem Gunhild var. 
"Den som betraktar mig skall be till Kristus 
för den store kung Svens dotter Helena, som 
har låtit göra mig till ihågkommdse av Her
rens l idande". "De som tror på den korsfäste 
skall i sina böner minnas Liutger, som har 
skurit mig på uppdrag av Helena, som också 
kallas Gunhi ld" 

Gunhild är en dotter till kung Sven, och vid 
något tillfälle i sitt liv har hon antagit det 
kristna helgonnamnet Helena. Då korset stil
mässigt hör hemma i 1100-talets mitt, finns 
det två möjligheter att identifiera Gunhild 
med ledning av hennes kungliga härstam
ning. Hon kan antingen ha varit en ålderstig
en dotter till Sven Estridsson, som otvivelak
tigt räknades som en stor kung av Danmark 
och avled 1074 eller 1076, eller också kan hon 
ha varit en kvinna i sina bästa år, dotter till 
den kung Sven, som stupade vid Grathe hed 
1157 efter fem års regering. Ingendera ko
nungen har såvitt historiskt känt haft en dot
ter med detta namn, men vår bristande kun
skap i det avseendet är helt förklarlig genom 
det ofullständiga källmaterialet. 

Däremot förefaller det trots Harald Lang
bergs argumentering mindre sannolikt, att 
Gunh i ld -Hdena skulle kunna vara samma 
person som Sven Grathes dotter med namnet 
Lutgard, gift någon gång efter 1174 med gre
ve Berthold III av Andechs, upphöjd till her
tig av Meranien före sin död 1188. Och det 
far väl närmast anses som en anakronism, när 
författaren menar att korset kunde vara fram
ställt som konfirmationsgåva till ett litet 
kungabarn i pedagogiskt syfte. 

Krucifix av Gunhildskorsets slag har på 
intet sätt haft till uppgift att tjäna som något 
slags "handkors" eller privata devotionsföre-
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mål. Däremot har de tjänat som altarkrudfix 
både i offentliga kyrkorum och i privatkapell. 
Gunhild har säkert själv beställt krucifixet, så 
som inskriften säger, och i så fall sannolikt för 
sitt privata kapell. Vid en senare tidpunkt i 
sitt liv har hon förmodligen inträtt i ett kloster 
och i samband därmed antagit namnet Hele
na. O m krucifixet samtidigt överlämnades till 
klostret, tillfogades då inskrifterna med Gun-
hilds nya namn, och i sin minnesgodhet har 
Gunhild också låtit föreviga namnet på en 
konstnär, som en gång arbetat i hennes tjänst. 
Och vem var så han? 

J a , i varje fall knappast den berömde guld
smeden och sigillskäraren Luteger i Alten
burg, som Harald Langberg föreslår. Det är 
inte mer än namnlikheten och en viss samti
dighet, som kunde tala för att Liutger och 
Luteger skulle vara samma person. Lang
bergs förslag är så mycket märkligare, som 
han samtidigt söker framhålla de karakteris
tiskt danska dragen i Gunhildskorset, ibland 
t.o.m. med en viss överdrift, som när det gäl
ler den latinska korsformen med de runda 
ändplat torna. Den bysantinska inspirationen 
bakom Gunhildskorsets form är uppenbar, 
och detta bysantinska inflytande vann insteg i 
varje västligt land vid denna tid och kunde ge 
liknande utslag i konsten. Men det finns nå
got i Gunhildskorsets formgivning, som man 
gärna ville uppfatta som specifikt danskt, 
även om figurstilen ur europeisk synvinkel är 
al lmänt högromansk. Det finns en bild i det 
slösande rika bildmaterialet i denna bok, som 
man särskilt gärna stannar inför, ett konst
verk som man omedelbart uppfattar som 
plastiskt besläktat med Liutgers reliefer, och 
det är bilden av Mikael och draken på Sta-
rups kyrka i Jyl land. 

En mer utförlig beskrivning och stilistisk 
analys av Gunhildskorset och dess reliefer, än 
den som bjuds, hade kanske kunnat bilda 
underlag för givande jämförelser med den ro

manska bildkonsten i Danmark och på ett 
säkrare och mer klargörande sätt förankrat 
konstverket i dess danska miljö, detalj för de
talj. Korset har alltjämt talrika spår av färg 
och förgyllning, som borde blivit föremål för 
noggrann undersökning och analys. Det är 
dock utomordentligt viktigt att vi kan fa en 
föreställning om korsets ursprungliga utseen
de — sgrafferingarna antyder, att alla figur-
bakgrunder varit fyllda med färg, och linjer
nas kärv-liknande skärning i figurerna tycks 
utförd för att rivas in med färg. Korset bör ha 
strålat i färger som det rikaste emaljarbete. 
Figurernas teckning var kanske förstärkt med 
rött och grönt på samma sätt som i de samti
da praktmanuskriptens illustrationer. Där
emot är det knappast sannolikt, att korset 
ursprungligen burit en täckande förgyllning. 
Valrosstanden är ett lika ädelt material som 
elfenbenet och har säkert tillåtits komma till 
sin rätt. 

I en bred rundmålning fångar Harald 
Langberg det danska rikets politiska, kultu
rella och konstnärliga förbindelser med hela 
det dåt ida Europa som en bakgrund för Gun
hildskorsets tillkomst och historia. De dynas
tiska förbindelserna spelar givetvis en särskilt 
framträdande roll. Det hela formar sig till 
sagan om ett kors, skriven med stor novdlis-
tisk elegans och mycken lärdom. Men frågan 
är, om hypotesernas och de fängslande per
spektivens mångfald ger så mycket nytt av 
faktisk kunskap, när det gäller Gunhildskor
sets historiska öden och konstnärliga ur
sprung. Det förefaller som om krucifixet, som 
så utsökt levandegjorts i denna vackra bok, 
tills vidare skulle bevara sina gåtors hemlig
het. 

Aron Andersson 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Förmännen 79 (1984) 



Recensioner 141 

Aron Andersson: Medieval Drinking Bowls oj 
Silver Found in Sweden. Kungliga Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien, Stock
holm 1983, 118. s., ill. ISBN 91-7402-121-4. 

Det er med inderlig sorg, vi har modtaget 
m e d d d d s e om, at Aron Andersson ikke mere 
er iblandt os. Som ingen anden förstod denne 
fine forsker at delagtiggore andre i sit grundi-
ge og indlevede kendskab til midddalderens 
kunst og historie. Gennem bibliografien i 
skriftet "Den ljusa medeltiden", som Aron 
Anderssons venner nyligt skaenkede ham på 
65-års dagen, får vi et indtryk af hans flid og 
meget store produktion gennem de 40 år, han 
var knyttet till Statens Historiska Museum. 
Under sit besog i Köbenhavn for et par år 
siden fortalte Aron Andersson mig, at de mid
delalderlige drikkesskåle lige fra hans ung
dom havde haft hans saerlige interesse, og at 
han taenkte sig at afslutte sit embedsforfatter-
skab med at skrive om dem. Det er nu med 
vemod, vi må gore os klart, at dette virkdig 
blev hans sidste större arbejde. 

Medeltidsavdelningen på Statens Historiska 
Museum besidder en enestående samling af 
ikke mindre end 28 drikkeskåle af solv, store 
sjaeldenheder, da sådanne stykker af aedelt 
metal ellers er blevet smeltet om, så snart de 
var slidte eller umoderne. Disse skåle er duk-
ket frem af den svenske og isaer gotländske 
jord. 

Bogen indledes med en kort beskrivelse af 
drikkeskålens kulturhistorie i tiden fer mid
dda lderens begyndelse samt i dennes ferste 
århundreder . Forfatteren fremferer den 
iagttagelse, at Harald Godvinson på Bayeux-
tapetet drikker af en skål, mens hans maend 
må nöjes med horn, som på den tid var blevet 
mere eller mindre umoderne. Brugen af skå
len horer sammen med de sydfra indferte 
kristne skikke, og dens stordse synes at anty-
de, at man i middelalderen som i vikingetiden 
drak to og to af samme kar eller lod det gå på 
omgång ved bordet. Drikkeskålen kan således 
have haft et ceremoniell formål. Bemaerkel-
sesvaerdigt er det også, at skålene forefindes 
parvis i nogle af fundene. 

I de folgende kapitler behandles skålene 

kronologisk og efter deres stilistiske samhörig
het. .4Zldst er den lille skål med en diameter 
på kun ca. 9 cm, som horer til et skattefund 
med arabiske monter (fra tiden 705—957), 
fundet på vejen mellem Vamlingbo og Sundre 
på Gotland, og som oprinddigt var en vaegt-
og ikke nogen drikkeskål. Dens nordiske ejer 
har ridset runer i den. Af större kunsthistorisk 
betydning er en anden skål fra Gotland, fun
det i Lilla Valla i Rute sogn (nr. 2), og hvis 
nedlaeggdse ved hjaelp af monter kan dateres 
til 1000-tallets midte. Forfatteren påpeger, at 
ornamentikken på denne skåls braemme er et 
perfekt eksempel på den sidste fase af den 
nordiske dyrestil med to modstillede drager, 
som vi kender fra bl.a. 1000-tallets runestene. 
En tidligere forskers idé om, at graveringerne 
skulle vaere en senere nordisk tilfejdse på en 
iovrigt orientalsk skål, finder Aron Andersson 
helt utaenkdig. Den fuldstaendige harmoni 
mellem Lilla Valla-skålens form (a fluted 
bowl) med 32 gadroneringer (rifler) og en fint 
graveret braemme, mener han, er et karakte
ristisk traek för den tids nordiske solvsmede-
kunst. Formen kan vaere inspireret af lotus-
blomsten og således stamme fra den Naere 
Orient . Via antikens Rom kan den med eks
porten av terra sigillata vaere kommet til Nor
den, hvor formen også kendes fra dobefonte 
(f. eks. Voer-fonten) og alterkalke (f. eks. 
Haraldsborg-kalken). 

Den ferste kristne aera og de uppländske 
fund fra 1100-tallet er titlen på det naeste 
kapitel, som omhandler et dusin drikkeskåle, 
der ikke som de ferstnaevnte er montdaterede 
og derfor kan vaere vanskdige at tidsbestem-
me. Det betyddigste af fundene indeholder, 
foruden smykker hvor iblandt ct enkolpion, 5 
drikkeskåle (nr. 3-7). Det blev gjort taet ved 
katedralen på selve det område, hvor Gamle 
Uppsala kongsgårdcn lå, og man har derfor 
tidligere sat det i förbindelse med kampene 
mellem de hedenske praester ved det gamle 
tempel og den kristne kirke. Dette mener for
fatteren ikke holder stik, da den, der skjulte 
skatten, var kristen, hvilket enkolpiet viser, og 
han föreslår en sen begivenhed, drabet på 
Erik den Heilige 1160, som en mulig årsag til 
skattenedlaeggdsen. 

Ligesom Lilla Valla-skålen er ni al 
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Uppsala-områdets skåle gadronerede, men 
braemmerne på disse er ikke som dennes i sen 
vikingestil; de tilhorer en ny tid. Dekoratio
nen er en enkel vinranke og akantuslov, dog 
graveret efter de regler, der gjaldt for 
Mammen- og Ringerike-stilarterne, og ran-
kerne har således helt mistet deres karakter af 
levende planter, idet de naeppe kan skelnes fra 
dyreornamcntikens slänger og drager. Forfat
teren pointerer, at det forst var med Kristen
dommen, at egentlige plantevaekster blev ind-
fert i kunsten, og at vinranken således er et 
karakteristisk traek i den ferste internationale, 
kristne kunst, som holdt sit indtog i Sverige i 
1100-tallet. 

Med Kristendommen blev Sverige integre-
ret i den latinsk-europaeiske civilisation. De 
praekristne stilarter förblev i den ferste tid, 
men blandede sig med moderetninger impor-
teret fra Syden, hvorefter de aftog i styrke og 
tilsidst forsvandt. 

De fint gadronerede skåle fra Gullunge (nr. 
9—10), hvoraf den ene i bunden har en mé
daillon med et dyr, der udlaegges som Agnus 
Dei, graessende ved Livets Trae, og mellem 
hvis forben der ses en bog med indskriften 
A O A ( = Apokalypsen), giver forfatteren lej-
lighed til at fremkomme med den tanke, at 
den riflede drikkeskål med dens "fluted form" 
og vinranke skulle vaere et symbol på selve 
den ny kristne tro. 

Blandt de sidste skåle fra Uppsala-området 
findes fra Älvkarleby en glat skål på hoj fod 
med cn Johannes-orn i bunden (nr. 12) og et 
par rigt udsmykkede, med cirkelmonstre, dre
vet op og punslet i et tyndt materiale (nr. 
13—14). I drklerne ses springende dyr og fugle 
på baggrund of punslede ringe. Aron Anders
son går imod T. J . Arnes hypotese, at skålene 
skulle vaere eksporteret fra det vestlige Tur
kestan över Novgorod til Sverige eller her 
kopieret efter importerede orientalske model
ler. Han fremsaetter den teori, der som en rod 
tråd går igennem det naeste afsnit af bogen, at 
den orientalske påvirkning af svensk kunst i 
1 100-tallet er et traek, som indgår i den ro
manske kunst og er faelles for hele Vesteuro-
pa; den er således indfert syd- og ikke ostfra. 
Ganske saerlige forhold gor sig dog gaeldende 
med hensyn til de gotländske skattefund på 

grund av handdsforholdene i Ostersoen, lige
som også specielle stykker, enkolpier m.m. er 
hjembragt af pilgrimme fra Det heilige Land. 

Den gotländske Dune-skat omfatter ikke 
mindre end ni drikkeskåle med ca. trehundre-
de år mellem den aeldste og den yngste. Lige
som de fernaevnte skåle er også disse tidligere 
publiceret af svenske forskere, men de har 
tidige liltrukket adskillige udlaendinges 
opmaerksomhed. Således har André Grabar 
crklaeret den klassisk formede skål (nr. 15) for 
byzantinsk, en bestemmdse, som Aron An
dersson fuldt ud kan tiltraede, idet han mener, 
at denne 1000-tals skål må have vaeret en 
skattet antikvitet hos en gotländsk familie, 
som antagelig skjulte skatten under Valde
mar Atterdags invasion på oen i 1361. Den 
praegtige delvis forgyldte og nidlerede skål på 
fod, med vingede drager på siderne og en 
midtermedaillon i höjt relief med en love og 
en basilisk, der freddigt hviler side om side 
(nr. 16) er et af de hovedstykker, hvormed 
forfatteren begrunder sin teori om, at den 
orientalske indflyddse er kommet til Sverige 
fra Vesteuropa med den romanske kunst. 
Som sine forgaengere sammenligner Aron An
dersson denne skål med Basilewsky-skålen fra 
the Cloisters i New York. Den slående lighed 
både i teknisk og kunstnerisk henseende kun
ne den besogende på London-udstillingen 
"English Romanesque Art 1066-1200" for 
nylig overbevise sig om. På begge skåle er 
menneske- og dyrehoveder fremhaevet i höjt 
relief og loddet på i en teknik, som er almin-
delig for Limoges-arbejder. Det samme gael
der "vermiculé"-dekorationerne, der simpelt-
hen er modefaenomer indenfor guld- og solv-
smedekunsten i Nordfrankrig, Lothringen og 
landet mellem Sambre och Meuse, hvor "ver-
miculé" blev övertaget fra byzantinsk og 
muslimsk guldsmedekunst. 

De to skåle sammenlignes desuden med en 
tredie i Eremitagen i Leningrad, som Aron 
Andersson mener er den mest "magtfulde" af 
dem alle tre og må komme fra den egn, "som 
fostrede en guldsmed som Nicolaus af Ver
d u n " . Dune-skålen knyttes yderligere til den
ne egn ved de ligheder, den har med den 
såkaldte Precentor-stav i Kölnerdomen, der 
kan dateres til 1178. Relieffet med löven og 
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basilisken i Dune-skålens bund viser isaer hen 
til kunsten i Lothringen og Köln, men af de to 
muligheder synes forfatteren mest tilböjdig til 
at vaelge et kölnervaerksted, hvad enten dette 
så har ligget i selve staden, eller det drejer sig 
om en mester, der er udvandret til Baltikum. 
— og måske har slået sig ned i Visby i sidste 
halvdel af 1100-tallet. Neil Strafford er i sin 
omtale af skålene i kataloget for London-
Udstillingen i det store og hele af samme 
opfattelse som Aron Andersson. Dette gaelder 
også med hensyn til Dune-skålen (nr. 17), 
som blev vist på samme udstilling. Skålen er 
ornamenteret med et netvaerk af ränker, der 
elastisk omspaender skålen. I hvert rum er 
palmetteagtige figurer, der alle er forskellige 
fra hinanden. Ser man godt efter, finder man 
— ligesom på fikserbilleder — små 
menneske-, abe- och fuglehoveder i profil. 
Manstre t virker orientalsk, og forfatteren på-
peger, at de naermeste paral lder findes i de 
rike brokader, hvormed byzantinske herskere 
fremstilles på portraetter; brokader, som også 
har haft indflyddse på mosaikker, ja, endog 
på glasruderne i Dalhem kirke på Gotland. 
Men hertil kommer, at sådanne drölerier som 
på skålen findes i engelske illuminerede 
handskrifter fra tiden 1150-1200. Der stikker 
et lille menneske- og dyrehoved, endog en hel 
menneskeskikkdse, frem fra rankedekoratio
nen på initialet til Jobs bog i Bodleian Libra
ry, M S Auct. E. inf. I, dateret til ca. 1160-80. 
På samme made erstatter et fevehoved et blad 
på laget fra Haraldsborg i det danske Natio
nalmuseums midddaldersamling. I Dune-
skålens bund findes en médaillon med en kant 
af akantus og en springende feve, som er om-
tvundet af en dragé, der bider sig selv i hälen. 
Også denne scene knytter skålen til den vest-
europaeiske, romanske kunst, og forfatteren 
overvejer med Carl R. af Ugglas, på hvilken 
side av den engelske kanal skålen kan vaere 
blevet til. Mens sidstnaevnte föreslog en 
fransk oprindelse, er Aron Andersson netop 
på grund af tilknytningen til det engelske 
handskrift mest tilböjdig til at mene, at skå
len har en engelsk proveniens. Gotland havde 
i 1100- og 1200-tallet livlige handelsförbindel
ser med England. 

Dune-skålen (nr. 18) er vel kunstnerisk den 

fineste blandt skattens praegtige drikkeskåle. 
Ifelge en inskription med majuskler er den 
gjort af en mand ved navn Simon, der kan 
here hjemme hvorsomhelst i Vesteuropa. 
Derimod må skålen ifelge en anden indskrift 
med lignende bogstaver vaere udfort til en 
osteuropaeer ved navn Zalognev. Forfatteren 
föreslår, at han var en af de russiske kob-
maend, der ivrigt tog del i den vestlige handel, 
som havde oprettet en base i den nyligt 
grundlagte by, Visby på Gotland, i begyndei
sen af 1200-tallet. Hvis det ikke var i Visby, 
han modte Simon, kan det vaere sket i Neder-
sachsen, Westphalen eller Rhinlandet. Saer
ligt maerkvaerdigt ved skålen er, at dens orna-
menter vender på hovedet i forhold til den 
länge indskrift, og i forhold til en hoj svajet. 
glat fod, den er blevet anbragt på. Foden er af 
samme slags som dem, der findes på drikke
skåle fra Kiev og Tagancha i Rusland. Carl 
R. af Ugglas ansa de nordfranske og engelske 
bogiduminationer for afgorende med hensyn 
til mester Simons nationalitet, mens vor för
faller er mere forsigtig, selv om han naevner 
de store ligheder mellem skålens fevvaerk, der 
er "beboe t" af figurer, og de engelske manu-
skripter fra slutningen af 1100-tallet, samt til-
lige hvad der knytter den til 1200-tallets tidli-
ge guldsmedekunst i Nicolaus af Verduns om
givelser. Han minder også om, at en anden af 
Dune-skattens prominente stykker er det be-
ramte forgyldte späende med en hövisk scene, 
og at dette sandsynligvis er fra Rhinlandet. 
For skålens vedkommende läder Aron An
dersson spergsmålet om mester Simons natio
nalitet stå åbent. 

Dune-skålen (nr. 19) kaldcr forfatteren for 
en tazza, idet han mener, at den lave skål 
vanskdigt kunne benyttes til at drikke af. Ud-
vendig er den på en hoj fod anbragte skål 
dekoreret med fem medailloner med svomme-
fugle samt med akantus. De sidstnaevnte 
bladornamenter sammenligner forfatteren 
med dem, der findes på den beromte "Goupe 
de Char lemagne" i St. Maurice d'Agaune og 
et patriarkalkors i Burtscheid kirken ved 
Aachen, og dette bevirker, at man må datere 
skålen til begyndeisen af 1200-tallet. 

Som en indledning til kapitlerne om de gö
tiske drikkeskåle fra 1300-tallet kommer for
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fatteren med et kortfattet, men vaerdifuldt af
snit om brugen af drikkeskålen i den senere 
middda lde r og dens udförmning, idet han 
henviser til scener i illuminerede handskrifter, 
hvor det ganske vist ofte er skålen med den 
hoje fod, der ses. Dette uddukker ikke, at den 
lave skål uden fod, den, som saerligt förekom
mer i 1300-tals fundene på Gotland, virkdigt 
blev benyttet som drikkeskål. Forfatteren me
ner, at dens fine indvendige dekoration ikke 
tillod anden brug. Duneskattens (nr. 20-23) 
og Kyrkebinge-skattens (nr. 24) götiske drik
keskåle er praeget af den lybske solvsmede-
kunst. Kyrkebingeskålens midtermedaillon 
viser en fläkt orn, som har givet anledning til 
diskussioner mellem F. Rörig, H. Yrwing og 
Carl R. af Ugglas, om dette skulle vaere Lii
becks maerke. Men Aron Andersson finder, at 
e rnen var så a lminddig, at den ikke kan give 
anledning til nogen naermere lokalitets-
bes temmdse. 

Bogen afsluttes med et lille kapitel om to 
renaessancefade fra Spånga, som i 1932 blev 
fundet under en sten i en klippespalte taet ved 
Stockholm. Den ene skål har i bunden et 
Kristus-hoved, mens den anden har et 
Veronika-billede, hvilket dog ifelge forfatte

ren naeppe uddukker , at fadene omkring 1500 
har vaeret i verdslig brug i Stockholm. 

Da så fä middelalderlige europaeiskc drik
keskåle er overleveret til nutiden, udgor de i 
Sverige fundne en meget stor og forskelligar-
tet del af det samlede kontingent. Det kan 
således naevnes, at det danske Nationalmu
seum foruden det naevnte låg fra Haralds
borg-skatten kun ejer een senmidddalderlig 
drikkeskål af solv. 

Bogen afsluttes a f e t 17 sider långt katalog 
över drikkeskålene. Hertil er knyttet mange 
og gode fotografier, flere for hver skål, udfort 
af museets fotograf, Gabriel Hildebrand, 
samt enkelte udmaerkede tegninger ved Bengt 
Handel. 

Aron Andersson har med denne bog fejet 
endnu et saerddes fint vaerk til det forfatter-
skab, der til stadighed vil give os og kommen-
dc generationer inspiration og interesse for 
netop de emner indenfor middelalderen, som 
han belyste med sin viden og sine klare be-
tragtninger. 

Fritze Lindahl 
Nationalmuseets 2. afdeling 
D K - 1 2 2 0 Köbenhavn K. 
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Settlement and Society in the British Låter Bronze 
Age, edited by John Barrett and Richard 
Bradley. Vol. 1-2. B.A.R. British Series 83. 
Oxford 1980. 269 + 231 s. ISBN 0-86054-
108-8. Pris £16. 

Som flertalet publikationer i den brittiska 
BAR-serien (British Archaeological Reports) 
är även denna behäftad med två titlar, dels 
omslagets korta The British Låter Bronze Age 
och dels försättsbladets längre variant Settle
ment and Society in the British Låter Bronze Age, 
vilken är den som vanligen hänvisas till när 
publikationen omnämns i andra arbeten. 

Med sina 500 sidor och 106 figurer (förde
lade på två volymer) utgör den en ingående 
översikt över källmaterialet och forskningslä
get för den brittiska yngre bronsåldersperio
den. Bakgrunden för bokens tillkomst är den 
konferens som ägde rum på universitetet i 
Leeds i januar i 1979 med bosättning under 
yngre bronsålder som tema. Enligt redaktö
rerna Barrett och Bradleys förord "The 
ploughshare and the sword" är den yngre 
bronsåldern i Storbritannien en svårdefi-
nierad tidsepok både då det gäller bebyggel
se, vardagsföremål och absolut kronologi. En 
av de stora svagheterna verkar vara bristen 
på 14C dateringar, vilket naturligtvis gör en 
absolut-kronologisk diskussion närmast 
omöjlig. Istället har man arbetat mycket med 
relativa dateringskedjor utifrån förändringar i 
fyndmaterialet, som t.ex. bronshantverk, ke
ramik och även förändringar i bebyggdse-
och agrarstruktur. 

Richard Bradleys form av bebyggclsearke
ologisk forskning skulle enligt svenska normer 
kunna klassificeras som en intressant och 
framgångsrik kombination av bebyggelse-
arkeologi och kulturgeografi. Till detta hat på 
senaste år också fogats analyser av keramik 
och metallföremål för att skapa ett helhets
perspektiv som underlag för en diskussion av 

sociala och ekonomiska faktorer i bronsål
derssamhället. 

Som Barrett och Bradley mycket riktigt be
tonar i sin inledande programförklaring är 
det en nödvändighet att arbeta utifrån en hel
hetssyn på samhällen om man har som mål
sättning att belysa socio-ekonomiska förhål
landen och processer (s. 10). 

Den polarisering som kännetecknar den 
engelska forskningssituationen, med å ena si
dan specialister på föremål och å andra sidan 
bebyggelsearkeologer som ägnar sig åt bebyg
gelsemönster, ägosystem och huskonstruktio
ner, är nära tillhands att jämföra med svens
ka förhållanden. O m man frågar sig hur 
många forskningsprojekt som i dag bedrivs 
dä r den uttalade målsättningen i första hand 
är att sprida kunskap om förhistoriska sam
hällsprocesser med hjälp av det arkeologiska 
materialet blir resultatet säkerligen ganska 
nedslående. Givetvis måste detta till största 
delen bero på utbildningen av forskare, vilken 
inte i tillräcklig grad valt (eller varit intresse
rad av) att poängtera arkeologins roll som 
samhällsvetenskap. Titeln på Barret & Brad
leys förord — The ploughshare and the sword 
— kan stå som en symbol för målsättningen 
med publikationen: ett försök till integrering 
av bebyggelsearkeologi och artefaktarkeologi. 

Förutom de nämnda författarna innehåller 
Settlement and Society bidrag av ytterligare 17 
brittiska bronsåldersforskare. Då vissa förfat
tare bidrar med två uppsatser uppgår antalet 
bidrag till 21 st., varierande i omfång från 11 
till 64 sidor. Uppställningen är tematisk och 
följer därför inte bokstavsordning, utan är in
delad i tre huvudgrupper: teoretiska alster, 
regionala studier och undersökningar av indi
viduella sites (boplatser, fyndplatser, gravar). 
Denna indelning är dock inte på något sätt 
markerad i innehållsförteckningen eller på 
annat sätt i texten utom i Barrett & Bradleys 
inledningskapitel där publikationens upp-
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läggning och målsättning presenteras. 

Det inledande s.k. teoretiska blocket omfat
tar fyra uppsatser av Mike Rowlands, Rich
ard Bradley, John Barrett och Julie Gardiner. 
Rowlands bidrag "Kinship, alliance and ex
change in the European Bronze Age" (s. 
15—55), är för den som tidigare bekantat sig 
med hans arbeten en som väntat omfångsrik 
och ingående analys av den sociala organisa
tionen i Europa under den yngre bronsåldern. 
Exemplen är hämtade från så tillsynes vitt 
skilda källor som Homeros texter, socialan
tropologins kinship-diskussion, gravgodsets 
karaktär i Hallstatt C/D-begravningarna, di
stributionen av bronsföremål längs engelska 
kanalen samt Wessexkulturens sociala struk
tur, för att nämna några av de viktigaste 
punkterna. 

I Rowlands argumentation vävs dock dessa 
olika infallsvinklar samman till ett mycket 
tänkvärt perspektiv på generella tendenser 
över hela Europa under yngre bronsålder. 

Ser man till distributionen av brons, både 
som råämne och som färdig produkt, och 
samtidigt beaktar den politiska bilden i östra 
medelhavsområdet under denna tid är det 
uppenbar t att ett välutvecklat kontaktnät exi
sterade mellan Grekland och områdena norr 
om Alperna. Att dessa kontakter också kan 
innebära, eller vara ett resultat av en övergri
pande likhet i social organisation håller Row
lands för troligt: "Obviously, the differences 
between the 'Homeric societies' and the rest 
of Europé at this time should not be ignored, 
but even the most superficial survey suggests 
strong similarities in underlying principles, 
even though they may not have been realised 
to the same degree" (s. 28). 

En fråga som infinner sig när man läser 
denna uppsats och tillfogar det faktum att det 
grekiska ekonomiska systemet i stor utsträck
ning var grundat på slavarbete är om man 
helt kan avvisa tanken på liknande produk
tionssystem i områden norr om Alperna, om 
även i begränsad omfattning. Vilka fri- och 
rättigheter hade t.ex. arbetskraften i Hall-
statts saltgruvor? 

Ett genomgående drag i de flesta av Row
lands arbeten är den stora vikt som tillmäts 
faktorer som handel och varucirkulation som 

indikatorer på ett samhälles sociala struktur 
och organisation. Detta har också delvis dis
kuterats för skandinaviskt vidkommande av 
bl.a. Kristiansen, Stjernquist och nyligen 
också av författaren. 

De problem som behandlas i de två följan
de uppsatserna av Richard Bradley ("Subsis
tence, exchange and technology — a social 
framework for the Bronze Age in Southern 
England") och John Barrett ("The, evolution 
of låter Bronze Age settlement") är i huvud
sak den kronologiska relationen mellan 
Wessexkulturen och den s.k. Deverel-
Rimburykulturen i södra England. Den sist
nämnda kännetecknas av en speciell keramik 
med samma namn och har vanligen betraktas 
som en kronologisk efterföljare till Wessexkul
turen, vilket enligt båda författarna kan vara 
en feltolkning. Barretts sammanställning av 
de relativt fa 14C dateringar som finns från de 
båda s.k. kulturerna (s. 83), visar att Wessex 
11-dateringarna i tid påfallande väl samman
faller med den stora expansionen i Deverel-
Rimbury materialet, något som i årtal infaller 
ca 1400-1000 f.Kr. 

Den uppenbara tolkningen blir att de båda 
"ku l tu re rna" inte representerar två stadier av 
utveckling utan istället utgör två till största 
delen samtida fenomen. Denna dualitet i ma
terialet återspeglas också i den geografiska 
utbredningen där de båda komplexen uppvi
sar en mycket svag överensstämmelse. Detta 
far författarna att diskutera i termer av Core-
areas och Buffer zones, vilket skulle kunna över
sättas till central- och marginalområden med 
olika ekonomisk-politisk status. Till detta 
kommer också en översiktlig genomgång av 
den ekologiska-ekonomiska potentialen inom 
området , samt distributionen av bronser. 

H ä r är det verkligen frestande att leda tan
karna in på det rika material som finns i 
Skåne från både äldre och yngre bronsålder, 
företrädda av storhögar, boplatser och brons-
artefakter. Finns det möjligen regionala skill
nader i detta källmaterial inom den tillsynes 
homogena kustzonen mellan Bjäre-halvön 
och Simris, som skulle kunna motivera en 
indelning i mindre enheter med påtagliga 
skillnader i status? Varför är t.ex. halsring
arna från yngre bronsåldern i Skåne så mar-
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kant koncentrerade till området mellan Abbe
kås och Ystad, där det i det närmaste är tomt 
på holkyxor? Reflekterar dessa fyndförhållan
den ekonomiskt-politiska central- och margi
nalområden? En sådan diskussion skulle med 
framgång kunna föras med utgångspunkt från 
det rika sydsvenska materialet. 

Trots att dessa båda uppsatser räknas till 
publikationens teoretiska sektion är det sna
rare så att Barrett och Bradley koncentrerar 
sig på det empiriskt framtagna källmaterialet 
istället för att hänge sig åt något abstrakt 
teoretiserande. 

Detta är också fallet med "Land and social 
status — a case study from Eastern England" 
av Jul ie Gardiner, vilken egentligen är en stu
die av distributionen av bronsföremål i rela
tion till olika jordarter inom Lincolnshire. 
Varför den klassificerats som teoretisk är 
svårt att förstå då Gardiner uteslutande pre
senterar en statistisk genomgång av ett kon
kret material. Detta är ett av de kortare bi
dragen i boken och utgörs bara av sex textsi
dor och fem kartfigurer. Beroende på det be
gränsade formatet samt på de mycket över
skådliga kartorna är uppsatsen ett välkommet 
avbrott i den nästan helt figurlösa textmassa 
som de första 100 sidorna av volym 1 utgör. 
För icke-brittiska läsare är kartor över de ak
tuella områdena betydligt mer upplysande än 
en hänvisning i texten till exempelvis 
Southern Wolds i Lincolnshire. För den som 
inte tidigare stiftat bekantskap med yngre 
bronsålder i England finns här en del bra 
exempel på direkta likheter med Sverige och 
Skandinvaien. 

Ett exempel är den markanta ökningen av 
offerfynd under den yngsta fasen, samt att 
dessa i likhet med de skandinaviska också är 
hi t tade i vattenmiljöer som kärr, mossar, åar 
etc. 

Den allmänna tendensen i Lincolnshire är 
att det finns en påtaglig koppling mellan hög
produktiva jordar och prestige-föremål som 
svärd och smycken under den mellersta brons
åldern. Under den yngre bronsåldern är istäl
let dessa föremål knutna till strandpartier 
kring segelbara floder och åar. Gardiners tolk
ning av detta fenomen blir att bosättningarna i 
de högproduktiva områdena under mellersta 

bronsåldern kunde producera ett överskott av 
varor som sedan omsattes i importerade lyxva
ror. När handeln med dessa senare etablerats 
under den yngre delen av bronsåldern blev 
det av kommunikationsskäl naturligt för de 
som kontrollerade distributionen av varor att 
bosätta sig vid stränder och flodmynningar; 
" T h e r e was a shift from control över land to 
control över exchange" (s. 113). 

Det samhädsteoretiska perspektivet med 
kontrollen över bronshandeln som en viktig 
politisk faktor går tillbaks på Rowlands inle
dande uppsats. Logiken i denna orsakskedja 
— att politisk makt växer ur ekonomisk styr
ka — förefaller trovärdig. Den representerar 
dock inget nytänkande då den för bronsål
derns del tidigt diskuterats också i Skandina
vien av t.ex. Randsborg och på senare år av 
Kristiansen. Betraktelsesättet kan istället sä
gas vara betecknande för en materialistisk syn 
på förhållandet mellan orsak och verkan i 
samhällsprocesser. 

De återstående drygt 100 sidorna av volym 
1 av Settlement and Society upptas av sju regio
nala studier av keramik, boplatser och före
mål. De regionala analyserna fortsätter också 
i de första fyra uppsatserna i volym 2. Till
sammans täcker de in stora delar av England, 
från Cornwall i sydväst till de skottska gräns
markerna i norr. Det gemensamma för dessa 
regionstudier är att man genom den rumsliga 
distributionen av olika materialkategorier för
söker finna eventuella organisationsprinciper. 

Ett intressant exempel är Ann Edisons 
"Sett lements and regional exchange: a case 
s tudy" som kombinerar spridningsbilderna 
för keramik av tre olika kvaliteter och brons
föremålen indelade i tre funktionella klasser: 
ornaments , tools och weapons. Området som 
studeras är hela södra England upp till 
Themsendalens breddgrad — ett område som 
till ytan motsvarar Uppland, Södermanland 
och Östergötland. Genom ett sådant "spatial 
approach" urskiljer Edison olika distribu
tionsnivåer av bronser och keramik. Det fina
re godset (globular urns) indelar området i 
sex delregioner om ca 1600 km2, medan det 
grövre vardagsgodsets utbredning antyder en 
finare indelning i 14 mindre områden om
kring 150 km2 stora. 
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Utgångspunkten vid analysen är kerami
kens stilistiska variation, något som inte redo
visas eller mer ingående behandlas i uppsat
sen. Den tydliga tendensen i materialet är att 
fynd av vardaglig karaktär har en hög kvanti
tativ representation samtidigt som de rent sti
listiskt varierar i utseende beroende på lokal 
tillverkning inom ett begränsat område inom 
vilket de sedan cirkulerar. För statusobjekten 
är utbredningen inte lika homogen och de 
tenderar att vara mer stereotypa i utförande 
beroende på centraliserad tillverkning och 
långväga distribution. De olika nivåer av cir
kulation som på detta sätt kan påvisas bör 
enligt Edison tolkas som hierarkier i sam
hällsorganisationen, som t.ex. hushåll, lokal 
släktgrupp, klan, stam o.s.v. (s. 138). Dessa 
intressanta tolkningsförslag utvecklas dock 
inte till någon djupare diskussion i denna 
uppsats . 

De följande bidragen i det regionala bloc
ket redovisar källmaterial från områden som 
Kent , Thames Valley, Norfolk och Yorkshlre. 
Tacksamt är den detaljrika redovisningen i 
form av utbredningskartor över boplatser, ke
ramik, lösfynd, offerfynd m.m., vilket gör att 
dessa uppsatser sammantaget fungerar som 
ett litet uppslagsverk för yngre bronsålder i 
England. 

I detta sammanhang förtjänar T.G. Man
bys "Bronze Age settlement in Eastern 
Yorkshlre" ett omnämnande beroende på den 
utförliga redovisningen av källmaterialet. I 
tre appendix på sammanlagt 20 sidor, samt 
med 10 sidor med avbildningar, presenteras 
allt keramik- och bronsmaterial från området 
med uppgifter om fyndförhållanden, mått, 
katalognummer och litteraturhänvisningar. 
Ett sådant redovisningssätt kan för många 
tyckas något omständigt och förlegat men 
helt klart är att denna uppsats är den enda i 
hela publikationen som utan alltför omfattan
de merarbete kan användas vid en jämförelse 
med t.ex. regionala förhållanden i Sverige. En 
fördel är också att samtliga kartor försetts 
med en skalstav i kilometer, vilket ytterligare 
underlät tar jämförelser. 

Den sista avdelningen i Settlement and Society 
består av fyra lokala studier samt en avslu
tande rent källkritiskt inriktad uppsats av 

Francis Pryor ("Will it all come out in the 
wash? Reflections at the end of eight years 
digging") . Peter Drewetts bidrag "Black 
Patch and the låter Bronze Age in Sussex" 
har till viss del karaktären av en översiktlig 
utgrävningsredogörelse av boplatsen Black 
Patch. Boplatsen som avtecknade sig i form 
av fyra terrasser samt hägnader och rek
tangulära åkerytor har endast delvis under
sökts under åren 1977-78. Den terrass som 
totalundersökts visade sig innehålla fem 
hyddbot tnar , ca 6—9 m diam. Intressanta pa
ralleller kanske finns i de hyddbottnar som är 
kända i Uppland, i bl.a. Boda i Bred sn. och 
vid Broby i Börje sn. Hur hyddorna vid Black 
Patch avtecknade sig före utgrävningen (som 
flacka sänkor?) framgår tyvärr inte i texten. 

Makrofossilanalyser av förkolnat organiskt 
material visar att sädesodling (Hordeum vul
gäre och Tri t icum dicoccum) ingått i den lo
kala ekonomin som då varit förlagd till de 
rektangulära åkerparceller som finns i närhe
ten. Benmaterialet antyder vidare att nötbo
skap varit dominerande bland kreaturen. 

Utifrån denna boplats förstorar sedan 
Drewett perspektivet till att omfatta ytterliga
re ett 10-tal boplatser inom ett 5-6 km stort 
område runt Black Patch, inom vilket han 
diskuterar en territoriell indelning med ytor 
på 2 km2 som en basmodul. Modellen med 
catchment områden å la Higgs är direkt ekono
miskt inriktad med populationsberäkningar 
och resursområden som grund, vilket påmin
ner något om Stig Welinders modellarbeten. 

De uppsatser som följer skiljer sig inte 
nämnvär t i uppläggning utan bygger vidare 
på enstaka undersökningar (t.ex. vid Runny-
mede Bridge i västra London som presenteras 
av Stuart Needham och David Longley, samt 
Jones och Bonds diskussion av boplatsmateri
alet vid Mucking i Essex), med översiktliga 
jämförelser med intilliggande områden. En 
uppsats av Stuart Needham och Colin Bur-
gess ("The låter Bronze Age in the lower 
Thames Valley") är inriktad på metallfynden 
i Themsendalen och hur dessa är deponerade. 

En av huvudfrågorna är varför metallfyn
den från yngre bronsålder i så hög utsträck
ning är koncentrerade till "watery contexts" 
(s. 442). Detta diskuteras på flera ställen i 

Fornvännen 79 (1984) 



208 Recensioner 

publikationen (av bl.a. Barrett, Bradley och 
Gardiner) och den upptar också en betydan
de del av Needham och Burgess genomgång 
av föremålen längs Themsen. Man spekulerar 
i olika förklaringar som t.ex. erosionsförhål-
landen, vattenkult, strandbosättningar, med
veten dumpning eller rent av sjöstrider, men 
fastnar dock slutligen för att det sannolikt rör 
sig om offernedläggdser i religionens tjänst. 

Denna av mig mycket förenklade beskriv
ning kan inte göra anspråk på full rättvisa då 
uppsatsen innehåller en rad intressanta ex
empel kring vilken diskussionen kretsar. Vid 
en hastig jämförelse med vårt skandinaviska 
bronsåldersmaterial är det helt uppenbart att 
frågor rörande principerna för deposition av 
föremål i vattenmiljö är av generell betydelse. 

Francis Pryors uppsats (som nämnts ovan) 
avslutar den andra volymen av den 500 sidiga 
översikt över brittisk yngre bronsålder som 
Settlement and Society utgör. Pryor tar upp en 
rad källkritiska aspekter på det arkeologiska 
materialet som framförallt är självkritiskt in
riktat på hans egen stora utgrävning vid Fen-
gate i Petersborough. Hans närmast positivis-
tiska strävan att "understand our settlement 
data" (s. 483) gör att han kraftigt betonar 
vikten av att hitta de primära och sekundära 
faktorer som påverkar alla spår av tidigare 
mänsklig aktivitet. Först då man kan bemäst
ra detta blir det enligt Pryor möjligt att för
klara, tolka och "förstå" förhistoriens språk. 
Som framgår i hans diskussion har han häm
tat mycket näring i Schiffers "behavoural ar
chaeology" och uppsatsen kan ses som ett 
uttryck för en fältarkeologs nitiska strävan att 

verkligen förstå de få fragmentariska bitar av 
en samhällelig helhet som man kan se i ett 
utgrävningschakt. 

Som sammanfattning kan man säga att Settle
ment and Society in the British Låter Bronze Age 
utgör en bra översikt över den materialkänne
dom och de problem som idag karaktäriserar 
forskningen kring yngre bronsåldern i Stor
britannien. Om däremot publikationen kan 
sägas motsvara den målsättning som de båda 
redaktörerna gör gällande — att ge en hel
hetsbild av bronsålderssamhället — är där
emot tveksamt. Endast några av de inledande 
uppsatserna tog upp helhetsperspektivet på 
allvar medan det stora flertalet på "traditio
nellt" sätt behandlade en eller två materi
alkategorier. Detta gör att det överlämnas till 
läsarna själva att knyta samman de olika trå
darna till en sammanhängande helhet. 

Trots detta innehåller de två volymerna en 
imponerande mängd uppgifter om perioden 
ifråga från boplatsnivå upp till storskaliga 
översikter på europeisk nivå, vilket klart är av 
intresse även för skandinavisk bronsålders-
forskning. Några paralleller med Sverige har 
inflikats i recensionen och många fler finns att 
hämta för den som känner sig manad. Fram
förallt kan boken vara av betydelse för univer
sitetens arkeologiska institutioner som en 
genomgång av problemområden aktuella för 
dagens forskningssituation i Storbritannien. 

Thomas B. Larsson 
Inst. för arkeologi 
Umeå universitet 

901 87 Umeå 
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David Liversage, Material and Interpretation. 
The Archeology of Sjaelland in the Early Roman 
Iron Age. Publications of the National Muse
um. Archaeological-Historical Series I Vol. 
XX. 206 s. Copenhagen 1980. ISBN 87-0311-5 

Genom noggrann analys av det arkeologiska 
materialet från äldre romersk järnålder inom 
ett begränsat område, i detta fall Själland, 
avser förf. att belysa de ekonomiska och soci
ala förhållandena. Arbetet är indelat i tre av
snitt. Det första består av en katalog med 
kommentarer. Denna omfattar såväl grav-
och boplatsfynd som offer- och lösfynd och 
innehåller uttömmande beskrivningar av 
fyndomständigheterna samt teckningar eller 
fotografier av fynden. Därefter följer en andra 
del där olika föremålskategorier behandlas 
som fibulor, nålar, guldsmedsarbeten, vapen, 
romersk import och keramik. Den sista delen 
tar upp frågan om kronologi och kontakter 
samt uppställer en kulturhistorisk tolknings
modell för arbetsområdet. 

Gravarna från denna period är i regel fatti
ga men av de ca 20 rikt utrustade gravarna 
innehåller de flesta romerska importföremål, 
vilka kan dateras till hela perioden. Förf. 
framhåller Rhentrafikens betydelse för Själ
land och anser att denna handel utvecklats 
efter erövringen av England år 43. Handels-
trafiken fortsatte längs Nordsjökusten och vi
dare upp mot Kattegatt och in i Östersjön. 
Han stöder sig bl.a. på likheterna mellan 
kärltypema i England och Danmark. Nu är 
de romerska kärlformerna rätt likartade över 
hela spridningsområdet i norra Europa och 
även om Rhentrafiken haft sin betydelse kun
de ju Själland dessutom med sitt läge lätt nås 
även via andra handelsleder. 

I diskussionen om de olika föremålen upptar 
fibulorna ett stort utrymme. Basverket för all 
fibulaforskning är Almgrens Fibelformen och 
det ligger även här till grund men förf. beto
nar med all rätt vikten av den tekniska sidan. 
Denna ger också förutsättningarna till hans 
indelning av fibulorna i fyra tidsgrupper. 

Som så ofta visar sig vara fallet är kerami
ken ett tacksamt arbetsobjekt. Boplatskera
miken kan uppställas i en lång utvecklings

kedja som omfattar sex faser från sen förro
mersk tid till sen äldre romersk järnålder. 

Genom att införa gravkeramiken och dater
bara metallföremål i diskussionen har förf. 
kunnat fördela materialet i fyra kronologiska 
faser. Många forskare har arbetat med en 
finfördelning av Eggers kronologiska system 
och för den äldre romerska perioden uppnått 
B1 a och b samt B2 a och b. B1 a blir en 
övergångsperiod med såväl sena förromerska 
föremål som tidiga romerska. Denna uppdel
ning kan alltså iakttas i den lokala kronolo
gien på Själland och har sin styrka i att den 
stöder sig på den inhemska keramiken. 

Motsvarande utvecklingsfaser finns för den 
skånska inhemska keramiken. I Skåne indike
rar även gravformer och gravgåvor släktskap 
med Själland. öns kontakter med omvärlden 
har gått österut och främst mot Skåne. Där
emot bildar Fyn och Jylland en annan kul
turgrupp. Det är dock inte fråga om skarpt 
avskilda kulturgrupper utan snarare om re
gionala grupper vars gränsområden går in i 
varandra. Med yngre romersk järnålder flyt
tas kulturgränsen från Stora Balt till Öre
sund. 

I sin bild av de ekonomiska förhållandena 
har förf. varit tvungen att bege sig utanför 
arbetsområdet. Han diskuterar bl.a. boskaps
skötseln. Djuren betade på de marker som 
omgav block av inhägnade åkerlappar, men 
på vintern kan man ha nyttjat de redan skör
dade åkrarna, där inhägnaderna gav skydd 
nattetid och där det fanns vattenhål. Härige
nom gödslades åkrarna på ett naturligt sätt 
och marken trampades upp och blev därige
nom lättare att plöja. På detta sätt flätades 
boskapsskötseln och sädesodlingen samman i 
ett system. Visserligen användes också ladu
gårdar men inte för alla djuren samtidigt och 
endast nattetid. Förf. framhåller avsaknaden 
av brunnar vid husen från äldre järnålder 
samt svårigheterna att skaffa vinterfoder som 
skäl. 

Beträffande samhällsstrukturen framhålles 
att de rikt utrustade gravarna visar på ett 
högre socialt skikt. Det är emellertid bara ca 
20 gravar, alla osakkunnigt undersökta och 
därför svåra att bedöma men de synes ha 
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legat på gravfält med andra typer av gravar. 
Utslaget över hela perioden ger det 2 å 3 rika 
gravar per generation, vilket representerar en 
överklass av rätt blygsam skala. Gravarna 
ligger på ett avstånd av 5-15 km från varand
ra vilket förf. tolkar så att en hövding eller 
storman rått över ett område på maximalt 15 
km2. 

Handeln kan i ett samhälle av denna typ 
endast haft lokal betydelse. Den måste dock 
ha varit mer varierad av fynden att döma. 
Romerska importföremål nådde området och 
metallen fick hantverkarna sannolikt av ned
smälta mynt och kärl. Man märker också ett 
kulturellt inflytande i hantverk och föremåls-

former och flera praktiska nyheter från kel
tiskt och romerskt område nådde byarna. 

Det är många frågor om det äldre järnålders
samhället, ibland av spekulativ karaktär, som 
läggs fram och som ger tillfälle till diskussion. 
Förf. visar med sitt arbete det han själv fram
håller beträffande titeln Material and Interpreta
tion att studiet av forna tider inte får komma 
alltför långt från källorna, d.v.s. det arkeolo
giska materialet. 

Inga Lindeberg 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Roman Frön tier Studies 1979X11, edited by W. S. 
Hanson and L. J. F. Keppie. Part I—III. BAR 
International Series 71, 1980. Papers presen
ted to the 12th International Congress of Ro
man Studies. ISBN 0-86054-080-4. ISSN 
0143 3067. Pris £28. 

I den engelska BAR-serien föreligger tre delar 
med de bidrag som presenterades vid den 
12:e internationella kongressen om romerska 
gränsstudier i Stirling 1979. Artiklarna är 
många, 77 till antalet, och berör hela det 
stora område som utgjorde det romerska ri
kets gränstrakter. 

Den första delen är ägnad värdlandet och 
handlar om romarnas aktiviteter och närvaro 
i Storbritannien. I en artikel av Brian Hobley 
diskuteras de militära företagen vid nedre 
Themsen under kampanjen år 43 och deras 
koppling till Londons uppkomst. Förf. anser 
att London grundades först senare mot slutet 
av Claudius' tid eller i början av Neros rege
ring och då som handelsstad. Några militära 
anläggningar förekom inte i London före år 
60. 

I del II framlägges resultaten från under
sökningar från Spanien och Nederländerna i 

väst till Pannonien i öst medan de östligaste 
provinserna Moesien och Dakien ingår i den 
tredje delen. Det rör sig huvudsakligen om 
nya läger och kastell eller om nya fakta om 
tidigare redan kända sådana. Bl.a. ger B. Lö-
rincz och Zs Visy en sammanställning av det 
väl undersökta kastellet Intercisas byggnads
historia och Andrås Möcsy diskuterar bristen 
på arkeologiska spår av ockupation i Panno
nien före Claudius. Man har ansett detta bero 
på dels att Augustus såg Donau-linjen som 
riksgräns och inte som en baslinje för vidare 
erövringar och dels att Rhenarmén var lättare 
att nå från Gallien. Men andra förklaringar 
kan finnas som att de tidigare och senare 
lägren ej legat på samma plats. Nya under
sökningar i Carnuntum tyder på att det tibe-
rianska lägret legat annorstädes. De skriftliga 
källorna om Dakiens militära organisation är 
bristfälliga och därför betyder de arkeologiska 
spåren så mycket mer. N. Gudea framhåller 
att de nya undersökningarna av de ofta myc
ket välbevarade lägren i Dakien har kunnat 
ge många svar på lägrens planering, kon
struktion och militära historia. 

Den tredje delen omfattar även bidragen 
om de utanför Europa liggande delarna av 
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romerska riket, bl.a. om limes arabicus i Sy
rien, gränsområden i Afrika och det senro
merska Karthago. 

Bland artiklarna med allmänt innehåll ger 
Heinrich Zabehlicky en översikt av lökknopp-
fibulan som kännetecken för soldaten under 
senromersk tid. Av bildframställningar att 
döma synes fibulan ursprungligen enbart till
hört den militära uniformen men från 300-
talets slut förekommer den även på den civila 
ämbetsmannadräkten. Ännu under 600-talet 
fortsätter man att avbilda lökknoppfibulor 
men de är nu så förenklade och grovt utfor

made att det snarare är fråga om kopiering 
från äldre avbildningar än att fibulan fortfa
rande användes. 

Tillsammans ger den innehållsrika sam
manställningen en mycket god bild av 70-
talets forskningsresultat. 

Inga Lindeberg 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Michael Gebiihr, Der Trachtschmuck der älteren 
römischen Kaiserzeit im Gebiet zwischen unterer El
be und Oder und auf den westlichen dänischen Inseln. 
Brandenburg, Mecklenburg, Fiinen, Langeland, 
Lolland. Göttinger Schriften zur Vor- und 
Fruhgeschichte herausgegeben von Herbert 
Jankuhn und Klaus Raddatz. Band 18, 1976. 
ISBN 3-529-015118-0. Pris 80 DM. 

I ett på olika korrelationstabeller och andra 
grafiska framställningar grundat arbete om 
dräkttillbehören under äldre romersk järnål
der söker författaren besvara frågan vilken 
funktion och vilken social betydelse de i gra
varna nedlagda smyckena hade. Han har 
granskat två områden nämligen det mellan 
Elbe och Oder, omfattande Mecklenburg och 
Brandenburg, och de danska öarna Fyn och 
Langeland. Materialet är rikt och kommer 
från ca 1 500 gravar. Alla gravarna är tidiga
re publicerade och dateringen följer den som 
angetts i publikationerna. Författaren har an
vänt sig av två vägar, dels en undersökning av 
den kvalitativa bilden i de enskilda skelettgra
varna, där smyckenas läge kan bestämmas, 
dels en kvantitativ undersökning av övriga 
skelett- och brandgravar som jämförelse. Han 
kommer fram till att de dräkttillbehör som 
lagts ned i graven oftast faktiskt har tillhört 
dräkten men ibland varit enbart gravgåvor. 
Variationerna av smyckeuppsättningama ta
lar för att det rör sig om den dräkt den döde 

bar i livet och ej någon form av begravnings-
dräkt. Denna senare borde varit mer uniform. 

Med utgångspunkt från denna slutsats 
föreligger möjligheter att diskutera dräkt och 
tillbehör. Med hjälp av ett överflöd av tabel
ler och diagram av olika slag samt planer över 
de skelettgravar, där föremålens läge med rätt 
stor sannolikhet kan bestämmas, har författa
ren kritiskt granskat materialet och diskute
rar dräkten med sina tillbehör. Han har där
vidlag som jämförelse nyttjat skrivna källor, 
bevarade dräkter i mossarna samt romerska 
och provinsialromerska bildframställningar. 
Flera dräktfaser kan urskiljas — fler i Dan
mark än i Nordtyskland — liksom skillnader 
regionalt och inom olika befolkningsgrupper. 
Även om fyndmaterialet i stort är likartat 
inom arbetsområdet framkommer variatio
nerna främst i kombinationen och den sociala 
betydelsen av vissa föremål. Sålunda innehål
ler de rikt utrustade gravarna i Nordtyskland 
alltid ett bälte medan detta spelar mindre roll 
i Danmark. Här är den profilerade nålen ut
märkande för kvinnogravarna och fibulan för 
mansgravarna. 

En annan skillnad föreligger för importfö
remålen. Dessa ligger i Danmark huvudsak
ligen i kvinnogravarna medan det är motsatta 
förhållandet i Mecklenburg, där männen för
ses med romersk import. Med period B2 visar 
också kvinnodräkten på ett högre socialt skikt 
och blir allt rikare på smycken. 
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Arbetets tyngdpunkt ligger i det metodiska 
tidvägagångsättet och visar de möjligheter 
som ligger i en uppställning av tabeller och 
diagram och en kritisk bedömning av materi
alet. Författaren har väl utnyttjat sitt materi
al och belyser det ur olika synvinklar. Han 
framhåller själv att man kunnat beakta fler 
föremålsformer som kan räknas tidhöra dräk
ten liksom också göra en genomgång av de 
närmast liggande områdena som jämförelse. 
Som arbetet nu föreligger far man emellertid 
en klar bild av förhållandena i två rika områ

den, som kan bli till stor nytta för vidare 
forskning. 

En stor fördel som bör framhållas är att 
författaren redan tidigt ger klara definitioner 
av de använda begreppen, vilket i hög grad 
underlät tar läsningen. 

Inga Lindeberg 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Klaus Raddatz, Husby. Ein Gräberfeld der 
Eisenzeit in Schleswig. Teil 2. Offa-Biicher 
Band 30 1974. Pris 80 D M . 
Hilke Elisabeth Saggau, Bordesholm. Der Ur
nenfriedhof am Braulberg bei Bordesholm in Hol
stein. Teil 2. Offa-Biicher Band 48 1981. ISBN 
3-5290-1148-7. Pris 150 DM. 

Båda verken ingår i en serie publikationer om 
urnegravfälten i Schleswig-Holstein och i bå
da fallen har endast katalogdelarna utkom
mit. Gravfältet vid Husby undersöktes åren 
1955 och 1966 och omfattar ca 1 265 gravar, 
huvudsakligen från romersk järnålder. Teck
ningarna far i de flesta fall ersätta beskriv
ningarna vilka gjorts knapphändiga för att 
undvika en alltför diger katalogdel. Man får 
emellertid en god uppfattning om innehållet 
av rikt ornerad keramik, vapen och fibulor. 
På detta gravfält låg också den vagnsgrav 

med stor bronskittel från yngre förromersk 
tid, vilken tidigare publicerats i Offa-Biicher 
20 år 1967. 

Gravfältet vid Bordesholm omfattar 4 688 
fyndnummer, vilket synes motsvara antalet 
gravar. Det undersöktes åren 1966-1973 men 
katalogen innehåller även tidigare undersökta 
gravar. Fynden dateras från yngre bronsålder 
till folkvandringstid och består huvudsakligen 
av lerkärl samt i övrigt dräkttillbehör med 
fibulor från tidiga romerska former till kors
formiga. Ett fatal gravar innehåller vapen 
varibland en rikt utrustad med glasbägare 
och dryckeshorn och i ett par fall är romerska 
bronskärl funna i gravarna. 

Inga Lindeberg 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Ole Klindt-Jensen, Slusegårdgravpladsen. Bom
holm fra 1. å r h . f til 5. e.v.t. Jysk Arkaeologisk 
Selskabs Skrifter X I V , 1 och 2 1978. ISBN 
87-01-81001-4. 

Före Ole Klindt-Jensens hastiga bortgång 
kom två delar av hans publikation om Sluse-
gårdgravfältet ut. Gravfältct är beläget vid 

Bornholms sydöstra kust och undersöktes un
der åren 1958-1964. Det omfattar ca 1 445 
skelett- och brandgravar och har använts un
der ca 500 år. Området har varit täckt av 
flygsand vilken skyddat platsen för sentida 
ingrepp. Det har därför funnits goda förut
sät tningar att nå resultat. 

Man tog lodräta tvärsnitt för att fä en upp-
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fattning om de stratigrafiska förhållandena 
och härigenom kom man fram till den ur
sprungliga marknivån, som till stor del var 
täckt av brandlager från likbålen. Genom 
snitten framkom också gravarnas inbördes 
förhållande. Yngre gravar hade ibland skadat 
de äldre och flera var plundrade redan kort 
tid efter gravläggningen. 

Första delen innehåller mycket välgjorda 
planer av gravarna och delvis också fotogra
fier av dem medan i del 2 finns beskrivningar 

av anläggningarna och av gravgodset med 
planer och ritningar. 

En tredje del med analyser av materialet 
skulle följa. Inte minst med tanke på den stort 
upplagda och vetenskapligt utförda under
sökningen får man hoppas att någon annan 
vill åtaga sig att fullfölja publikationen. 

Inga Lindeberg 
Statens historiska museum 
Box 5405 
S-l 14 84 Stockholm 

Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeologi
cal Sites, ed. Bob Wilson, Caroline Grigson 
and Sebastian Payne. BAR British Series 109, 
1982. ISBN 0 86054 192 4. Pris: 11 pund. 
(Rekvideras från: B.A.R. 122 Banbury Road, 
Oxford, OX2, 7BP, England). 

Denna animalosteologiska bok innehåller 18 
artiklar av 23 författare. I artiklarna beskrivs, 
ofta ingående, metoder för ålders- och köns
bestämning av djur. Det är så gott som enbart 
husdjur som behandlas och de flesta författa
re använder tandslitage som åldersbestäm-
mande kriterium. Det kan låta lita enahanda, 
men man har beskrivit olika metoder och 
variationerna är stora. De flesta artiklarna är 
därför intressanta ur olika aspekter. 

Anledning till utgivandet av boken är att 
man vill förbättra analyserna av djurben 
genom att öka informationen om metoder 
härför, dels arkeozoologer emellan, dels till 
arkeologer. Man anser att animalosteologin 
av flera olika anledingar har utvecklats lång
samt och vill förbättra situationen med denna 
skrift. En av anledningarna till den långsam
ma utvecklingen anser man var bristen på 
tvärvetenskaplig utbildning och även bristen 
på kontakt mellan vetenskaper. Efter att ha 
läst boken måste man konstatera att läget i 
England inte på långa vägar är så allvarligt 
som i Sverige. Boken ger själv belägg för att 
man kommit ganska långt inom animalosteo
login i England, bra mycket längre än här. 

Den rekommenderas därför varmt till alla 
med animalosteologiskt intesse, särskilt till 
dem som saknar tvärvetenskaplig utbildning. 
Speciellt användbar borde den vara för de 
som ägnar sig åt medeltida material. Här föl
jer en översikt över de olika artiklarna. 

C. Grigson: "Sex and age determination of 
some bones and teeth of domestie cattle: a 
review of the literature." Genomgång av 
köns- och ålderskaraktärer nos nöt. Uppgifter 
om var man kan hitta dessa beskrivna mer 
ingående. Artikeln ger en fantastisk översikt 
över vad som gjorts på detta område i hela 
Europa, den borde kunna användas som upp
slagsverk. Gott om referenser. 

C. Grigson: "Sexing neolithie domestie catt
le skulls and horncores." Behandlar neolitiskt 
material från Windmid Hill i södra England. 
Metriska undersökningar på storlek och form 
hos kranier och horn av nötkreatur för köns
bestämning och för att urskilja vilda och do-
mesticerade djur. Metoden borde vara lätt att 
använda. De teckningar på horn som finns är 
dock inte särskilt bra. Ett avsnitt ägnas åt 
resonemang om huruvida boplatserna varit 
säsongsvis bebodda. De argument som fram
förs är förvisso intressanta, men inte helt 
övertygande. 

P. Armitage: "A system for ageing and sex
ing the horn cores of cattle from British post
medieval sites (17th to early 18th century) 
with special reference to unimproved British 
longhorn cattle." För åldersbestämningar 
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verkar denna artikel väl användbar. Författa
ren har använt sig av hornens ytstruktur. 
Deras förändring med stigande ålder har be
skrivits och tecknats ganska bra. De borde 
dock ha kompletterats med fotografier. Meto
den borde gå att använda direkt. När det 
gäller könsbestämningarna måste man först 
avgöra om man har att göra med kort-, mel
lan- eller långhornskreatur. För att kunna 
det ta måste hornet mätas; detta mått finns 
dock inte definierat, vilket onekligen minskar 
metodens användbarhet . Fotografierna är in
te i s amma skala, vilket är ganska förvirran
de. 

G. Bull ock S. Payne: "Tooth eruption and 
epiphysial fusion in pigs and wild boar." En 
mycket intressant artikel som berör både 
gamla undersökningar och nya. Bl.a. finns en 
alldeles utmärkt tabell över tandframbrott 
dä r flera olika gamla undersökningar jämförs. 
I artikeln finns utmärkta teckningar av såväl 
över- som underkäkar vid olika åldrar, alla i 
s amma skala. Författarnas slutkläm är, att 
epifyssammanväxningen är väsentligt sämre 
ur åldersbestämningshänseende än tandfram
brott och att den tidigare mest använda un
dersökningen, nämligen Silvers, bygger på 
a l lmänna missuppfattningar. Detta visas på 
ett övertygande sätt och artikeln borde därför 
ersätta Silvers i framtiden. 

D. Bullock och J . Rackham: "Epiphysial fu
sion and tooth eruption of feral goats from 
Moffatdale, Dumfries and Gadoway, Scot
land." Materialet till denna artikel är recent. 
Åldersbestämningen är gjord genom att man 
räknat hornslidornas årsringar. Man har se
dan korrelerat med epiphyssammanväxning-
en. Emellertid gäller inte hornslidornas års
ringar som åldersindikatorer i samtliga fall, 
vilket också påpekas av författarna. Man an
ger flera orsaker som begränsar resultatens 
användbarhet . 

J . M. Maltby: "The variability of faunal 
samples and their effect upon ageing da ta ." 
Författaren ifråga sätter möjligheterna att 
jämföra material med kronologiska skillnader 
och menar att man ofta förutsatt två saker: 

1) samplen är representativa för den ur
sprungliga depositionen. 

2) samplen är representativa för befolk

ningens slaktvanor på de aktuella boplatser
na. 

Författaren visar sedan att dessa båda för
utsät tningar inte alltid är uppfyllda; vissa 
skelettdelar blir färre i förhållande till andra. 
Enkla lättförståeliga tabeller och metoder. 
Uppsatsen är överskådlig, lättläst och mycket 
intressant. 

A. Grant: " T h e use of tooth wear as a guide 
to the age of domestie ungulates." I artikeln 
behandlas åldersbestämning med hjälp av 
tandslitage på nöt, får/get och svin. Bra teck
ningar över hur slitaget framskrider hos dessa 
arter. Metoden bygger på att man poängsät
ter varje tands slitstadium. Slitaget på tänder 
som inte finns kvar uppskattas och poängsätts 
därefter. Poängen kan dock bli lika för käkar 
med olika slitage p.g.a. individuella variatio
ner. Enligt författaren kan metoden för närva
rande bara användas för en relativ åldersbe
s tämning och med tanke på hur tidsödande 
och komplicerad metoden verkar vara så tor
de dess användbarhet vara begränsad. Hur
somhelst fordras stora material och gott om 
tid. Metoden är inte användbar för åldersbes
tämning av några fa individer. 

S. Stallibrass: "The use of cement layers for 
absolute ageing of mammalian teeth: a selec-
tive review of the literature, with suggestions 
for further studies and alternative applica-
t ions." I artikeln behandlas såväl vilda som 
domesticerade djur. Författaren börjar med 
att jämföra tillförlitligheten i denna metod 
med den som uppnås vid användning av 
tandslitage. Bl.a. tas flera mycket tänkvärda 
aspekter upp som berör just tandslitagets 
otillförlitlighet som åldersindikator, något 
som borde studeras av alla. (Även av dem 
som åldersbestämmer mänskligt material på 
det ta sätt!) Istället för den relativa åldersbe
s tämning som tandslitaget ger, får man här 
en absolut åldersbestämning av varje individ. 
Dessutom kan man fastställa den årstid när 
djuret dog. I vissa fall kan metoden också 
användas för könsbestämning. Författaren 
påpekar att metoden tar lång tid och bl.a. 
därför blir dyrbar. Den fordrar dessutom till
gång till teknisk utrustning och en utbildning 
som kanske endast någon enstaka svensk 
osteolog besitter. Även om de flesta aldrig 
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kommer att kunna använda sig av metoden 
av ovanstående anledningar, så är artikeln 
väl värd att studera. 

J . P. Coy, R. T.Jones och K. A. Tumer: "Ab
solute ageing of cattle from tooth sections and 
its relevance to archaeology." I artikeln be
skrivs en metod där man gör slipsnitt på tän
der av domesticerade nötkreatur och räknar 
dentin- och cementlager. Metoden utveckla
des på recent mateiral och har sedan tilläm
pats på arkeologiskt. Det diskuteras i vad 
mån metoden kan ge upplysning om djurens 
absoluta ålder. Man jämför med tidigare ar
beten och diskuterar den framtida utveckling
en. I stort sett behandlas samma sak som i 
föregående artikel. De ger båda en överblick 
över vad som gjorts i ämnet och är en praktisk 
handlening för den som själv vill pröva meto
den. 

A. H. Andrews: " T h e use of dentition to age 
young catt le." Materialet till denna artikel är 
enbar t levande djur, vilket gör att informa
tionen inte är omedelbart användbar på ar
keologiskt material. Undersökningen är gjord 
på 2 900 nötkreatur i en ålder av 12-60 måna
der. Underkäkens fram- och hörntänder inde
las i 6 stadier vad gäller frambrott. Texten är 
arbetsam att läsa och redogörelsen ganska 
rörig p.g.a. en lång uppräkning av antalet 
dagar mellan de olika stadierna. Emellertid 
verkar Andrews ha gått grundligt tillväga, så 
för den som har ett material med många unga 
nötkreatur kanske det vore mödan värt att 
sät ta sig in i textens virrvarr av siffror. 

E. Deniz och S. Payne: "Eruption and wear 
in the mandibular dentition as a guide to 
ageing Turkish Angöra goats." Materialet ut
görs av 1 256 levande getter som undersökts 
med vissa tidsintervaller. Deras släktskap och 
levnadsvillkor är väl dokumenterade. Under
sökningen verkar vara väl genomtänkt och 
genomförd. Teckningarna över slitage av M 1 , 
M2 och M3 är lättförståeliga och verkar vara 
enkla att använda. Emellertid kan det ifråga
sättas hur allmängiltiga resultaten är. Även 
om ett underlag av 1 256 djur är mycket stort, 
så kan man inte bortse ifrån att de alla levt 
under snarlika förhållanden och alla är täm
ligen nära besläktade. De flesta diagrammen 
är ganska svårlästa och en del så förminskade 

att man måste använda ett starkt förstorings
glas för att kunna läsa dem. 

B. Levitan: "Errors in recording tooth wear 
in ovicaprid mandibles at different speeds." 
Artikeln jämför Annie Grants och Sebastian 
Paynes metoder att åldersbestämma får/get
ter på tandslitage vid tre olika undersöknings-
hastigheter och med ett registrerande av var 
och hur fel uppstår. Slutsatsen är alt det går 
fortare att använda Annie Grants metod, men 
att felen blir fler p.g.a. att indelningen är lör 
detaljerad. Ganska bra liten undersökning 
som visar att "genvägar", dvs. snabba, sum
mariska undersökningar inte lönar sig. 

J . Hamilton: " Re-examination of iron age 
sheep mandibles from Ashvide Trading Est
ate, Abingdon, Oxfordshire". Författaren an
vänder tre metoder (Ewbank -64, Payne -73 
och Grant -75) för att fastställa frambrott och 
slitage på tänder av far. Hon jämför sina egna 
undersökningsresultat med andras genom
gång av samma material. Undersökningen vi
sar att det är lättare att få överensstämmelse 
mellan olika undersökningstillfällen och olika 
personers undersökningar om man använder 
Paynes metod. Annie Grants metod är mer 
detaljerad varför olika meningar kan uppstå 
vid övergången från ett stadium till ett annat. 
Artikeln är kort, distinkt och lättförståelig. 

M. A. Levine: " T h e use of crown height 
measurments and eruption-wear sequences to 
age horse teeth." Detta är den enda artikeln 
som handlar om hästar. I ett flertal diagram 
jämförs tandhöjd med hästens ålder. Dessa 
diagram borde vara användbara om man 
dock kommer ihåg att detta inte är en metod 
för absolut åldersbestämning av enskilda in
divider. Variationer mellan olika populatio-
ner kan vara avsevärda, vilket författaren 
mycket riktigt påpekar. 

J . C. Driver: "Medudary bone as an indica-
tor of sex in bird remains from archaeological 
si tes." En alldeles utmärkt liten artikel som 
behandlar fågdhonors upplagring av benväv
nad i framförallt de långa rörbenens märghå
lor strax före och under äggläggningsperio-
den. Detta ger möjligheter inte bara till köns
bestämningar utan också till undersökningar 
av vid vilken årstid djuret dött. Författaren 
har gjort mälningar på lårben av höns och 
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tuppar och i diagrammet lagt in de ben som 
har benvävnad i märghålan. Synd bara att de 
mätpunkter som använts inte har preciserats. 

B. West: "Spur development: recognizing 
caponized fowl in archaeological material." I 
artikeln behandlas effekten av kastrering av 
tuppar på utvecklingen av sporrama. Under
sökningen visar att kastraterna har de längsta 
sporrarna. Romarnas vana att bränna bort 
sporrarna med brännjärn kan i arkeologiskt 
material vara förvirrande eftersom dessa kan 
förväxlas med rudimentära sporrar som un
derstundom finns hos honor. 

G. Carey: "Ageing and sexing domestie bird 
bones from some late medieval deposits at 
Baynards castle, City av London." Artikeln 
är en rapport från en undersökning i London 
med ett material från år 1350 till 1520. Unge
far 2 000 tämligen hela fågdben har under
sökts. I artikeln finns en figur som visar 
längdmått på tarsometatarsus av höns, med 

inlagd skraffering för dem med sporrar. Den
na figur borde vara intressant att ha som 
jämförelse med andra material. 

Till sist kan sägas att boken har sitt största 
värde ur metodsynpunkt. Det är intressant 
att notera, att undersökningar och forsknings
resultat som publicerats för 5-15 år sedan 
aldrig använts här trots att deras metodiska 
värde är stort. Det är också intressant att 
lägga märke till att vissa av metoderna redan 
är föremål för omprövning, något som vittnar 
om en levande forskning. Artiklarna bör läsas 
av alla som arbetar med ben. Boken är dess
utom en guldgruva för den som letar efter 
litteratur eftersom de flesta artiklarna är för
sedda med digra referenslistor. 

Berit Sigvallius 
Bogegatan 23 
621 42 Visby 
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Fornnordiska klanger. Musica Sveciae. Svensk 
musikhistoria på fonogram. EMI 136 1031. 
Pris ca 60:- . 

Plåten "Fornnordiska klanger" er et forsok på 
å gi et innblikk i den verden av lyd som de 
forhistoriske menneskene levde i. Cajsa Lund 
er drivkraften bak dette prosjektet, som bak 
de fleste andre musikkarkeologiske tiltak her i 
Norden. Hennes utrettelige innsats for å fa 
oss til å förstå lydmiljoets betydning for 
menneskene skal roses desto mer fordi hun 
sjelden har mett noen alvorlig förståelse for 
sitt arbeid fra oss "vanlige" arkeologer. Vi 
aksepterer henne nok, men beholder såpass 
mye skepsis at det gir betryggende distanse 
till den "egentlige arkeologien" som vi mener 
skal bestå av hustufter, pilespisstyper, nae-
ringsformer og sosial organisasjon. Distansen 
er betryggende når det viser seg at vi likevel 
ikke står på hennes side dersom noen av vare 
kolleger går oss litt naermere etter i sommene. 
Trygghet er at ingen alvorlig tviler på at jeg 
tilhorer forskersamfunnets tause, tvingende 
majoritet. Lyd kan man ikke grave opp av 
jorden; — den er borte for alltid når den siste 
tonen fra floyten dor bort eller stemmene til 
de lekende barn utenfor jernaldershuset ikke 
höres mer. Derfor er Cajsa Lunds arkeologi 
ingen riktig arkeologi, mener vi. 

Men vi glemmer at heller ikke sosial orga
nisasjon og naeringsform kan graves opp av 
jorden. De er like rekonstruerte som floytely-
den. Vi kan vel vasre minst like sikre på at 
floytelyden og barnelatteren har eksistert som 
vi er på at menneskene har hatt en sosial 
organisasjon ögen naeringsform. 

Men fremför alt glemmer vi at grensen er 
(lytende mellom det som fysisk graves fram og 
det som arkeologer spckulerer seg til. Ikke 
engang noe så udiskutabelt fysisk som pile-
spisser ble oppfattet som arkeologiske objek-
ter for forskerne hadde en forestilling om 
hvordan de skulle se ut og hvor de skulle 

linnes. O g når ingen oppfattet dem, "eksister-
t e" de heller ikke. At "pilespisstyper" ikke 
kan graves fram er mer vanlig akseptert. 

Nokkelfaktoren i den arkeologiske kunn-
skapsutviklingen er nettopp dette at grensen 
mellom det fysiske og det spekulative stadig 
flyttes. Mye av det som er fysisk og selvsagt 
for en arkeolog i dag, var i beste fall spekula-
sjoner for 100 år siden. Når grensen fryser 
fast, er det et symptom på at den arkeologiske 
kunnskap har sluttet å utvikle seg. Er det 
derfor musikkarkeologien har så vanskelig for 
å bli akseptert? 

Min förste reaksjon da jeg hörte "Fornnor
diske klanger" var en undring över at arkeo
loger hittil virkelig har brydd seg så lite om 
lydmiljoet. — Det må da vaere selvsagt at 
lyder, også i förhistorisk tid, har vaert en vik
tig del av menneskenes liv. Plåten illustrerer 
lett og tydelig denne selvsagte plass som lyde-
ne har. 

Men ved naermere ettertanke minker und-
ringen. Det er også så mye annet som arkeo
loger bryr seg lite eller ingenting om. Stort 
sett betrakter vi fortidsmenneskene i et tekno
logisk og organisatorisk lys. Vi betrakter dem 
som produsenter og brukere av teknologier og 
som "sendere og mottagere" for sosiale til-
knytninger. Men hele deres mentale situasjon 
Og deres praktiske dagligliv glemmer vi stort 
sett bort. Hvor holdt de gamle til? Vilken 
rolle hadde de, og vilken kunnskap satt de 
inne med? Hva gjorde menneskene på sine 
"boplasser" foruten å produsere, spise og 
sove? Hva gjorde de om kveldene etter at 
morket var kommet? Hvor gikk grensen mel
lom lek og alvorlig arbeid? Stiller vi ikke slike 
sporsmål, er vi selvsagt heller ikke i stånd til å 
se og grave fram noen tilsvarende informasjon 
fra jorden. Dermed har vi den heller ikke i 
vare museer, og vi blir ytterligere overbevist 
om at f.eks. "lyd-arkeologien" bare er en 
samling spekulasjoner. 

Det er en misforståelse å bedomme "Forn-
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nordiske klanger" etter hvor "riktige" lydene 
er. For det ferste er plåten tenkt som en sam
ling eksempel på lyd som med noenlunde sik-
kerhet har eksistert i förhistorisk tid og som 
kan ha betydd noe for folk. For det andre er 
det like problematisk å sporre om lyden fra 
bronscluren er riktig som det er å sporre om 
en yngre jernalders naeringsform er riktig re-
konstruert av arkeologen. Hva skulle rekon-
struksjonen sammenliknes med?— Med and
re rekonstruksjoner? 

Plåten har en spilletid på ca. 1 time, og 
med lydeksemplene ordnet i hovedsak krono
logisk. Eksempdvis finnes lyder som "rassel
d a n s " , "benskrapare" , "slagsten", "lertrum-
ma" , "munbåge" , "vinare", "kantflojter", 
"bronserassel", og selvsagt de veletablerte 
bronselurene og "balkåkra-gongen". 

Det folger med plåten et eksemplarisk 
opplyscnde hjelpehefte på över 30 sider. Dette 
gir en innledende refleksjon över "Forntida 
l judvärldar", en tidstabell, en kort översikt 
över Nordens forhislorie, "något om gram
mofonskivans uppläggning", fyldige og illu-
strerte tekster til hvert lydeksempel, "något 
om forskningen — musikarkeologi", en över
sikt över originalgjcnstandene, og endelig en 
kort presentasjon av de personer som har 
inedvirket ved produksjonen av lydinstru
ment og/eller lyd. 

Heftet er det mest informerende jeg har fått 
med noen grammofonplate. — Det hjelper 
lytteren til en större mottagelighet for plåtens 
innhold, og det gir nodvendige konkrele 
opplysninger om stoffet. Informasjonshefter 
til andre pläter gir oftest bare det siste, i form 
av opplysninger om instrumentering, rollebe-
setning og om komponistens biografi. Skulle 
jeg si noe negativt, måtte det vaere at korte 
u tdrag av heftets informasjon burde vaert tätt 
inn på plåten som verbal introduksjon til 
hvert lydeksempel. Nå når plåten er en fortlo-
pende samling av lydeksempler, mister man 
lett orienteringen, selv om man sitter med 
heftet föran seg mens man lytter. 

Heftet åpner med et utsagn som er sentralt 
for opplevelsen av plåtens innhold: "I vår tid 
— i det moderna samhället — hörs nästan 
ständigt ljud. I forntiden fanns det mer av 
tystnad, ". 

Dermed settes lytteren i stånd till å oppda-
ge det lydmiljo som hun selv er omgitt av. Og 
dette er forutsetningen for at en kan tenke 
bort dette miljoet og dermed förstå eldre ti
ders lydverden. I en verden der ingen fabrik-
ker, ingen motortralikk, ingen kjokkenmaski-
ner, radioer og ventilasjonsanlegg fantes, ble 
det mye större plass for de lydene som angikk 
menneskene direkte — enten ved at lydene 
betydde noe viktig eller ved at de var skapt av 
mennesket selv. 

Det er disse lydene — i relieffmot stillheten 
— som er plåtens innhold. Vi horer lyden fra 
flintslagning, fra hasselnötter på en snor, fra 
bronseplater som rasler på hestebisselet når 
hesten går, eller fra en rangle på draglinen 
mellom hesten og sleden. Da blir det tydelig 
at slike lyder kan ha vaert viktige for folk. Det 
var kanskje en stor nodvendighet å ha en 
rangle som ga lyd fra seg för hvert skritt hes
ten tok. Det er vel flere enn jeg som har vaert 
barn i en tid og et miljö der man kunne lytte 
länge stunder på lyden i en stein eller et tre-
stykke som man sio på. Var det like viktig at 
lyden fra hesten og sleden var riktig som at 
sleden var teknisk god? 

At ikke alle gjenstandene har hatt som ene
ste hensikt å läge lyd, er sannsynlig, men 
uintcressant. Det er uinteressant både fordi 
de i alle fall nodvendigvis har frambrakt lyd 
ved bruk, og fordi man kanskje aldri lager 
gjenstander med én isolert hensikt. Selv ikke 
instrumentene i et symfoniorkester har som 
eneste funksjon å läge lyd. De skal i tillegg 
f.eks. vaere vakre, og de skal vaere symboler på 
profesjonalisme og spesialtilhorighet. En bue-
streng gir nodvendigvis fra seg lyd når den 
spennes og når den slipper pilen, selv om den 
ikke ble laget for lydens skyld. Og lyden fra 
strengen kan ha vaert en viktig del av jaktens 
og stridens nodvendighet og glede, selv om 
dette ikke var noen bevisst hensikt med buen. 
Lyden fra okseeggen når den treffer treet eller 
vedkubben er ikke oksens hensikt. Men den er 
en viktig del av oksebrukerens livsmiljö; og 
den er nyttig bl.a. fordi den er et av de viktig
ste signalene på om högget trall'rett. 

En av plåtens store fortjenester er nettopp 
at den bryter ned grensen mellom musik og 
andre tilsiktede eller villede lyder på den ene 
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siden og resten av lydmiljoet på den andre 
siden. Vi horer nakne fötter som danser på et 
svaberg i bakgrunnen, vi horer lyd fra sel og 
oter, og vi horer bestens hover som tramper 
tungt mot marken under ranglens spinkle me
tall-lyd. Det er vi i vår tid som har skilt ut og 
isolert de spesielle "profesjonelle" lyder som 
det er verd å legge detaljert merke til. Den 
viktigste av disse lyd-typene kaller vi "mu-
sikk". 

Men samtidig vet vi at det er lyden av 
trafikken i gaten utenfor, fra bolgene mot 
stranden eller fra beitende husdyr på engen 
som er 90 % av vårt lydmiljo. Er det ikke 

dette vi ferst og fremst husker fra den ledighe
ten vi bodde i den gängen, eller fra den ene, 
line sommerdagen i fjor da alt stemte? 

Det er dette som Cajsa Lunds plate har fått 
meg til å tenke över på en helt annen mate 
enn for. Kan plåten også bli en hjelp til å 
förstå at den lekende fantasirikdom er det 
nodvendigste utgångspunkt for all god forsk

ning/ 

Arne B. Johansen 
Inst. för arkeologi 
Box 2133 
S-403 13 Göteborg 

Lennart Karlsson, NordiskJorm om djurornamen
tik. The Museum of National Antiquities, 
Stockholm Studies 3. Statens Historiska Mu
seum, Stockholm. 196 sidor. ISBN 91-7192-
572-4. Pris ca 85:-. 

Boken har 3 hovedkapitler. Det ferste, "Nor
disk formtradition" inneholder 83 sider. Det 
er oppdelt i 8 underkapitler som hvert repre
senterer en periode på 100 år. Det andre ho-
vedkapitel, "Djurornamentikens stilbegrepp" 
er på 10 sider og gir en sammenfatning av 
stilforskningshistoriens terminologiske uklar-
heter. Det siste hovedkapitel "100 stilbe
grepp", er på 76 sider og består av alfabetisk 
ordnede kortkapitler om hvordan de ulike ter
mer som f.eks. "naturalistisk stil" har vaert 
brukt. 

Forfatteren åpner sitt forord med å fortelle 
at han "frapperades av två klart accentuerade 
tendenser" da han leste litteratur i forbindel-
se med en utstillingom nordisk dyreornamen-
tikk: 1. Det store antall stilbegrep, og 2. Den 
sterke betoningen av fremmede forbilder. 

I samsvar med dette mener han å ha obser-
vert at tidligere forskere först og fremst profi-
lerer primaermaterialet mot det som ligger for 
og etter i tid, slik at det far en "helt egen, 
strikt avgränsad stilprofil". Deretter ser fors-
kerne seg om i Europa etter passende paral
leller. 

Boken er skrevet som et försök på "att stäl
la fram en motbild, en alternativ evolutions
modell, i vilken de olika fasernas otvivelaktiga 
särdrag inte tillätes dominera på bekostnad 
av allt som förenar". Senere, i innledningen 
til forste hovedkapitel, gjentar forfatteren at 
hovedhensikten er "att lyfta fram och följa de 
genomgående linjerna i nordisk djurorna
mentik". 

Forfatteren skal roses fordi han så klart 
deklarerer sine hensikter. Da vet en hvor man 
har ham, og leseren lokkes ikke til å tro at 
resultatene av undersokelsen er noe som udis-
kutabelt ligger i materialet Boken er også blitt 
en meget lesbar översikt över forfatterens ho-
vedtanke og över noen elementer i den nordis
ke stildebatt hittill. Boken er letttest of frem-
for alt vel illustrert med eksemplarisk tydelige 
nye figurer eller med reproduksjoner av eldre 
illustrasjoner. 

Forfatteren summerer sin stiloppfatning 
slik (s. 28): "Under 400-talet nådde germansk 
djurornamentik Skandinavien, under 500-ta-
let tas de första självständiga stegen samtidigt 
som grunden för en specifikt nordisk formpro
fil lägges. Under 600-talet växer det fram de
taljformer och fundamentala dispositions-
principer, som kommer att styra utvecklingen 
ända fram mot medeltiden. Enskilda kompo
nenter far under detta sekel sin ofta hårt sche
matiserade och ytterst särpräglade form, vars 
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grundläggande karaktär sedan bevaras i en 
traditionsfixerad konservatism." Litt senere 
(s. 29) presiseres kontinuiteten ytterligere: 
"Den grundläggande bilduppbyggnaden, sti
liseringstendensen, de bandformiga kroppar
nas kurvaturer och rytmik är liksom den 
genomförda entrelacen i allt väsentligt oför
änd rade . " 

Men når det kommer til detaljene, belyser 
ikke framstillingen denne påstanden saerlig ef
fektivt. Dette gjelder både den verbale pre-
sentasjonen og illustrasjonene. De elementer i 
det enkelte århundres stil som viser eller ikke 
viser kontinuitet til foregående eller etterfolg-
ende periode kunne lett organiseres i tabeller, 
og de kunne beskrives mye mer distinkt i 
teksten. Med den sammenflettede form som 
analysen nå har, likner den på den periodise-
rende forskningsform som forfatteren sier at 
han vil distansere seg fra. Spesielt karakteris
tisk er det at selve beskrivelsene tar makten 
fra forfatteren og at de mister kontakten med 
den hensikt de skal fylle. De vokser ut og gir 
det enkelte hundreår nettopp den individuali
tet som forfatteren protesterer mot. Framstil
lingen blir i stor utstrekning en materialpre-
sentasjon som drives fram av gleden över at 
man er i stånd til å skille ut og "förstå" oma-
mentikkens enkelte elementer. 

I en målrettet analyse skal et element vaere 
med bare dersom det tjener til å belyse analy
sens tema. Mener man f.eks. at interessen for 
entrelacornamentikken (s. 24) er en av "de 
genomgående linjerna" i den nordiske form, 
skal fremstillingen bl.a. a) definiere denne ty
pe ornamentikk, b) vise at den finnes tydelig 
representert i Norden gjennom et långt tids
rom, og c) vise at denne kontinuerlige nordis
ke förekomst ikke skyldes tilsvarende kontinu
erlig påvirkning utenfra. Jeg kan ikke se at 
forfatteren har gjennomfort denne argumen-
tasjonen tilfredsstillende f.eks. på sidene 
24—29, der 600-tallet behandles, og enda 
mindre når 700-tallets formverden beskrives 
(s. 30-35). 

Denne overfladiskheten og makteslosheten 
överfor stoffet viser seg mange steder i boken. 
Det er f.eks. bare å skrape litt i problemenes 
overflate når en angriper de mange og uklare 
betegnelser på stilhistoriske fenomener som 

arkeologer bruker. Et dypereliggende pro
blem er f.eks. at det föregår lite eller ingen 
diskusjon av innholdet i, og berettigelsen av 
stilstudiets grunnbegreper. Hva er et "stilele
ment"? — En "komposisjon"? En "påvirk
ning"? En "utvikling"? Selv ikke når disse 
problemene ligger så i dagen som i forfatte-
rens presentasjon av "Osebergstil" (s. 131-
3), ser han nodvendigheten av å gå i dybden. 
Når forskningen i så stor grad har sett flere 
stilvarianter i et åpenbart sluttet funn som 
Osebergfunnet, kan disse variantenes skillen-
de kriterier heller ikke gjelde som skillekrite-
rier når de förekommer i andre sammenheng. 
O m man aksepterer at "en och samma mäs
tare kan ha en repertoar, som omfattar flera 
st i lar" (s. 132), försvinner nesten alt grunnlag 
for å diskutere f.eks. påvirkning på en form 
utenfra. — De nye stildrag kan like gjerne 
vasre en del av repertoaret i den lokale tradi
sjon. Desto större variasjonsevne man tilleg-
ger kunstneren, og desto mindre man tror på 
at det arkeologiske materialet viser denne ev
ne, desto dårligere grunnlag har arkeologen 
for å belyse problemet om kontinuitet eller 
ytre påvirkning i stilutviklingen. 

At stilforskningens grunnbegreper og ten-
ketradisjon ikke tas opp til diskusjon får også 
store konsekvenser for tidsoppdelingen av 
gjenstandsmaterialet. Forfatteren behandler 
den enkelte gjenstandens tidsplassering som 
en selvsagthet. Sösdala-, Sjörup- og Nydam-
materialet settes f.eks. uten videre til 400-tal-
let (s. 12f) . Forfatteren synes til og med å 
kunne detaljere ut över dette når han snakker 
om "ett ungefärligen samtida norskt spänne" 
(s. 17). 

Denne selvfolgdighet må bety at forfatter
en godtar de oppfatninger om kronologien 
som rår blant stilhistorikere. Ettersom han 
umulig kan vaere uvitende om de store me-
ningsulikheter som finnes om kronologien, 
burde han imidlertid ha gjort rede for det 
spesielle kronologiske ståndpunkt som han 
har valgt. Men det viktigste er at alle de 
rådende kronologiske inndelinger av materi
alet i så stor utstrekning bygger på stildate-
ringer. Det vil f.eks. si at et materiale legges 
tidlig i den nordiske stilutviklingen fordi det 
inneholder stilelementer og komposisjonsfor-
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mer som man mener er tidlige. Således far 
f.eks. Sösdalamaterialet 400-tallsplassering 
fordi det inneholder anatomisk lettforstådig 
dyrefigurer, og fordi det er en normal oppfat
ning blant stilhistorikere at utviklingen går 
fra det anatomisk förståelige ("små anspråks
lösa", "ganska realistiska", "starkt förenkla
d e " dyrefigurer) til det anatomisk utforstådi-
ge. En ser at det lett leder til selvbekreftende 
oppfätninger av stilutviklingen når det sam
me materialet brukes som empirisk bevis på 
at stilutviklingen nettopp går i denne retning
en. Etterhvert gir denne metoden så usvikdi-
ge "bevis" for at Sösdalamaterialet er 400-tall 
og at de anatomisk förståelige dyr er eldst, at 
ingen finner grunn til å stille sporsmålstegn 
ved det. — Det er én av den nordiske stil-
forskningens viktigste oppgaver å skape en 
kronologisk inndding av materialet som ikke 
bygger på en antatt stilutvikling. Först da kan 
en unnvike denne selvbekreftdsen. 

Forfatteren er overfladisk også når det gjel
der den nordiske dyreornamentikkens eldste 
rötter. Han sier at "de första tendenserna mot 
en specifikt nordisk djurornamentik" (s. 12) 
viser seg på 400-tallet, men sier lite om hvor 
disse tendensene kan tenkes å komme fra. Det 
naermeste han kommer (s. 18f.) er en påpe-
king av at det finnes tidlige dyreornamentikk 
hos de germanske hjelpetroppene längs den 
romerske nord-grensen: "Kanske finns här ett 
samband, kanske var det kontinentalgerman
ska impulser som initierade den nordiska 
djurornamentiken". En grunn til at dette 
problemet har krav på större oppmerksomhet 
enn dette er at en slik åpenhet for ytre impul
ser i den eldste fasen harmonerer dårlig med 

forfatterens hovedtese om den senere nordiske 
selvstendighet i formutviklingen. — Hadde 
man ikke i Norden noe eldre formgrunnlag 
som man ville "forsvare" mot de kontinental
germanske impulser på 400-tallet? Eller var 
det först deretter at man ble så formmessig 
selvstendig at man stengte ute ytre impulser? 
Hva kan i så fall denne övergången fra åpen
het til lukkethet skyldes? 

Forfatteren er også overfladisk i sine gene-
raliseringer över eldre forskning. Det er nok 
riktig at man i stor utstrekning har trodd at 
formutviklingen i Norden var styrt av impul
ser utenfra. Dette er vårt urgamle nordiske 
mindreverdighetskompleks överfor resten av 
Europa. Men det finnes — sarlig omkring 
århundreskriftet — viktige unntak i form av 
livlige diskusjoner av altemativene "hjemlig 
tradisjon eller ytre impulser". Nettopp So
phus Muller, som forfatteren nevner som en 
representant for "impuls-skolen", var en ho-
vedtalsmann för den indre sammenheng og 
de länge linjer i nordisk dyreornamentikk. 

Visst er det også riktig at begrepene i stil
forskningen er uklare og at deres antall er 
overvddende. Men det finnes i forskningshis
torien likevel en stadig aktivitet for klargjo-
ring av begrepene. Hadde forfatteren studert 
denne del av forskningshistorien noyere, ville 
han funnet inspirasjon til mer grunnleggende 
angrep enn det han nå klarer. 

Alt i alt er Lennart Karlssons bok et fortje-
nestefullt og nyttig arbeid, ikke minst ved sin 
systematiserte og store materialoversikt. Men 
den går ikke dypt nok til å gi stildebatten det 
framoverspark som den så sårt behöver. 

Arne B. Johansen 

Terry 0 ' C o n n o r (med bidrag av Mike Wil
kinson), Animal Bones from Flaxengate, Lincoln, 
c. 870-1500. Derry and Sons Ltd, Notting-
ham, 1982. 52 S. ISBN 0-906780-13-6. 

Alltsedan 1970 har en omfattande arkeologisk 

verksamhet ägt rum i Lincoln framlörallt ini
tierad av de talrika nybyggnationerna i stads
kärnan. Då Lincoln under såväl romersk tid 
som vikingatid och medeltid utgjorde ett av 
Storbritanniens viktigare handelscentrum är 
resultaten av dessa utgrävningar betydelse-
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fulla för förståelsen av den tidiga stadsbild
ningen. Det här recenserade arbetet är tänkt 
att ingå som en del i volym XVI I I "Environ
mental Studies" i den stora rapportserie som 
publiceras fiir Lincoln Archaeological Trust 
av Council for British Archaeology. 

Det behandlade djurbensmaterialet härrör 
från en ca 25000 m2 stor yta vars äldsta lager 
daterats till romersk tid. Mellan år 870 och 
1500 har 18 skilda byggnadsfaser belagts, 13 i 
trä och 5 i sten. Denna utomordentligt fina 
stratigrafi har möjliggjort en unik studie av de 
förändringar i val av loda, slaktteknik etc. 
som skett i staden. 

0 ' C o n n o r inleder med att förtjänstfullt dis
kutera de olika metodologiska frågeställning
ar som aktualiseras vid så gott som alla arkeo-
zoologiska undersökningar. Man saknar dock 
i liera fall hans egna synpunkter på vad dessa 
problemkomplex kommit att betyda för tolk
ningen av benen från Flaxengate. Bland an
nat så väljer han trots en ingående analys av 
olika artkvantifieringsmetoder att använda en 
variant av den vanliga s.k. minsta-individ
antal metoden utan att ange motivet till detta 
val. 

De långtidsförändringar av det animala re
sursutnyttjandet som kunnat iakttas är som 
nämnts unika i sin detaljrikedom. Det finns 
dock som alltid vid sådana här analyser an
ledning att ifrågasätta materialets representa
tivitet för stadens samlade ekonomi. Enligt 
författaren finns det inget som tyder på exem
pelvis förekomst av storskaligt benhantverk 
på tomten under någon tidsperiod, något som 
helt skulle spoliera en kontinuitetsstudie. Ma
joriteten av benen anses istället vara matav
fall. Både slaktning och styckning tycks ha 
ägt rum på platsen fram till cirka år 1200 
vilket tolkats som en brist på ekonomisk diffe
rentiering i samhället till denna tidpunkt. 

Nötboskap dominerar helt tamdjurshåll-
ningen till cirka år 1000 men andelen lär ökar 
hela tiden för att vid 1200-talets slut överta 
dominansen. Författaren anser att den ökade 
proportionen får framförallt har två orsaker. 

Den första är utvidgningen av stadens resurs
område under 900-talet till följd av ökat be
folkningstryck medan den andra orsaken an
tas kunna sökas i det historiskt belagda upp
svinget för ullhandeln under 1200-talet. Efter 
beräkningar av fårens slaktåldrar, kött- och 
ullproduktion samt befolkningens köttkon
sumtion drar 0 ' C o n n o r också slutsatsen att 
det varit oekonomiskt att hålla så många får 
(ca 700 årligen slaktade) enbart lör köttets 
skull. Huvudorsaken anser han istället att ull
produktionen varit. 

En intressant iakttagelse är tamgässens på
s tådda storleksminskning under en period i 
slutet av 1000-talet vilket författaren förklarar 
vara beroende av minskad lödotillgång. Man 
frågar sig dock om inte denna fiir tamgäss 
antydda födobrist alls berört människan ef
tersom den tidsmässigt överensstämmer med 
en förändring av slaktrutinerna för nöt och får 
som tycks medföra ett större slöseri med po
tentiella näringstillgångar. Så tycks t.ex. sa-
gittalklyvningen av framförallt farkranierna, i 
syfte att göra hjärnan åtkomlig, upphöra. Om 
detta sker av andra orsaker än religiösa tabu
föreställningar, vilket är troligt, minskar 
också sannolikheten betydligt för en försäm
ring av möjligheten att utfodra gässen. Den 
eventuella storleksminskningen måste då ges 
andra förklaringar. 

J ak t och fiske har kvantitativt sett inte läm
nat någon omfattande mängd rester men 
0 ' C o n n o r antar att fiirekomsten av vissa 
havsfiskarter förutsätter en omfattande fisk
handel och menar att denna del av ekonomin 
är underrepresenterad i materialet. 

I en tid av knappa ekonomiska publice
ringsresurser har förlaget valt att redovisa 
analysens detaljuppgifter i form av ett bifogat 
mikrofiche-kort. Detta är ett allt vanligare 
tillvägagångssätt som är utmärkt för den som 
har tillgång till en läsapparat och som alltid 
är bättre än att inte alls publicera dessa vikti
ga uppgifter. 

Per Ericson 
Karlagatan 18 C 
416 61 Göteborg 
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Ditlev L. Mahler, Carsten Paludan-Miiller, 
& Steffen Stummann Hansen, Om arkeologi, 

Jorskning, Jormidling, Jorvaltning — Jor hvem?, 
Köbenhavn 1983. 186s.,ill. Pris Dkr 141:40. 
Jaros lav Malina, Archéologie vcera a dnes aneb 
Majt archeologové sedé hmoly vice za nehty nez za 
usima?, Jihoceske muzeum v Ceskych Budéjo-
vicfch, 1980 (81). 724 + 417 s., ill. 

"Three men and a book" . . . Tre danska för
fattare har satt samman en bok, utan tydligt 
angivande om vem som skrivit vad, men som 
förenar treenigt budskap med en bukettartad 
olikhet. 

Det börjar med arkeologihistoria och meto
dik. Så kommer två tillämpningsexempel: om 
livsmedelsproduktionens början, och om 
"från brons till j ä r n " uttytt som "från sam
fällt ägande till privat" — eller rentav "från 
solig sommar till rå och kulen november". 
Men därifrån förs man in i den praktiska 
kulturminnesvårdens problem, vilka i sin tur 
leder över till frågor om arkeologin och sam
hället; och det blir till sist en utblick mot 
arkeologins förgångna, nutid och framtid. Sist 
en rad nyttiga tillägg och lästips, med liten 
ordbok, och register. Man får alltså verkligen 
mycket under ätandet från det röda äpplet på 
bokens framsida till den avgnagda skrabba 
som pryder baksidan. 

Den yttre skillnaden är stor mellan de tre 
danska författarnas lilla hanterliga bok, och 
den ensamme Malinas 1141 sidor mäktiga 
verk. Men det finns beröringspunkter. Båda 
representerar uppgörelser med en i många 
avseenden ny situation för arkeologin. Och 
trots skillnaden i tonfall i texten leker båda 
med glada aforistiska teckningar (i den tjec
kiska boken merendels med text på . . . latin) 
som bärare av budskapet. (Hos Malina heter 
tecknaren A. Hlustik). Vilket egentligen 
framkommer ganska klart redan genom att 
denna bok om "Arkeologin i går i dag" har 
den provocerande undertiteln "eller Har ar
keologerna grå substans snarare under nag
larna än mellan öronen?". 

Malina har redan tidigare gjort sig känd 
som välorienterad, modernt inställd produ
cent som nu av översikter — både med sam
ma huvudsyfte som nu av orientering (fast 

mera kortfattat: Archéologie: jak a proc?, Brec-
lav 1975) och mer specialiserat (stenteknikut-
redningen Zaklady petroarcheologie, Brno 1974, 
t i l lsammans med Jindfich Stelcl). Tyvärr 
skiljer sig den nya boken från dessa genom att 
den saknar varje sammanfattning på annat 
språk än tjeckiska — endast innehållsförteck
ningen återges på andra språk, nämligen eng
elska, franska, ryska och tyska. 

Det här kan inte bli någon riktig recension 
— till någon sådan räcker inte anmälarens 
språkkunskaper: han har måst nöja sig med 
att försöka stava sig fram genom delar av 
verket; men därigenom blivit övertygad om 
att det bör presenteras; kanske i avvaktan på 
den översättning till för oss lättillgängligare 
språk, som verkligen är önskvärd. Det rör sig 
nämligen om en arkeologins historia i en bre
dare ram än som veterligen lagts fram förut 
— och därtill med tyngdpunkt på brännande 
aktuella förändringar. Malinas beläsenhet är 
uppenbarligen encyklopedisk. Det väsentliga 
med den breda ramen är att även naturveten
skapens historia samt filosofi, vetenskapste
ori, geografi och allmän språkvetenskap dra
gits in i bilden på ett synnerligen värdefullt 
sätt. Arkeologiens rötter klarläggs, alltifrån 
antiken. Till sist — i det vetenskapshistoriska 
avsnittet om ett halvt tusental sidor — be
handlas innevarande århundrade, fyra år
tionden i sänder, samt den allra senaste tiden. 
Liksom i den för många kända översikten av 
Klejn (i Current Anthropology 18:1) skildras bå
de öst och väst. 

Den danska boken är ju mindre, och dess 
perspektiv på arkeologins historia naturligen 
också mindre — det gäller Danmark framför 
allt; men med ett intressant försök till över
siktstabell i vidare ram. (Det enda svenska 
namnet i historieavsnittet är . . . J an Myrdal; 
och han har kommit dit genom ett missöde; ty 
det al lmänna uttalande om arkeologin som 
tillskrivs Myrdal och tillämpas på Danmark, 
och som hämtats ur inledningen till S. Banda-
ranayake "Arkeologi och imperialism" — 
Stockholm 1977 — är av G. Bäärnhielm och 
L. Lind. Det står inte i Myrdals förord). 

Vi är ju vana vid att arkeologins historia 
skildras antingen som eget ämne eller som en 
kort inledning till en genomgång av metodik 
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och arbetssätt, ofta också resultat. Men hos 
Malina är det en synnerligen lång och djup
gående vetenskapshistorisk skildring. Efter 
den följer en systematisk genomgång av arke
ologisk metodik — i karakteristisk nära an
slutning till den sist i det föregående behand
lade utvecklingen av "New Archeology"-ka-
raktär. 

De båda exemplifierande kapitlen i "Hvad 
er arkaeologi?" är koncisa, bestämda ställ
ningstagande i aktuella debattämnen i dansk 
arkaeologi; utifrån författarnas historiemate
rialism (som också avspeglas i ett förslag till 
"ny arkeologisk tidtabell"). Någon kan kan
ske tycka: bestämda i överkant; men fråge
tecken redovisas också klart. Längre fram i 
boken, i avsnittet om "rörlagd arkeologi", 
sätts stora frågetecken inför resultaten av de 
väldiga inventeringarna och exploaterings-
grävningarna för det danska naturgasnätet. 

Slutavsnitten i båda böckerna ägnas mera 
a l lmänna reflektioner bl.a. över tolknings
principer och över förhållandet mellan arkeo
logi och förhistoria — detta till synes outslitli
ga tema . . . 

Band två hos Malina är en exempelsam
ling: dä r återges ett tjugotal uppsatser i origi
nal (d.v.s. i förekommande fall översatta till 
tjeckiska). Alla utom två är från öst. Samma 
band innehåller synnerligen omfattande 

person-, litteratur- och sakregister. Redan 
dessa gör "Arkeologin i går och i dag" till en 
utomordentlig källa att slå upp i. Men den 
lilla motsvarigheten i tiotalet sidor ordlista i 
den danska boken innehåller också åtskillig 
värdefull information och tänkvärda syn
punkter. 

Sammanfattningsvis kan dessa båda så oli
ka — och ändå i andan inte så alldeles obe
släktade — arbeten ses som uttryck för dessa 
års så livliga självgranskning av arkeologins 
mål och medel. Inom ramen ter sig den lilla 
danska boken som en intressant, vägande 
partsinlaga. Den tjeckiska är inte enbart i 
omfång stor. Dess användbarhet ökas av det 
enkelt reproducerade, men överflödande rika 
materialet av bilder, ej minst porträtt. För att 
slutligen exemplifiera detta, så kan läsaren få 
lära känna utseendena på följande svenskar: 
Bureus, Hadorph, Olof Rudbeck, von Enge
ström, Magnus Bruzelius, Bror Emil Hilde
brand, Hans Hildebrand, Oscar Montelius, 
Oscar Almgren, Nils Åberg, Gustaf VI Adolf, 
Mats Malmer, Carl Cullberg, Bo Gräslund, 
ja rentav också 

Carl-Axel Moberg 
Landalagången 86 

S-411 30 Göteborg 

Marian Ullen, Medeltida Träkyrkor Del 1, Små
land samt Ydre och Kinda härader i Öster
götland. Sveriges Kyrkor, Band 192. 266 s., 
242 Abb. Riksantikvarieämbetet och K. Vit
terhets Historie och Antikvitets Akademien, 
Stockholm 1983. ISBN 91-7192-544-9. Pris ca 
140:-. 

DaB die wissenschaftlichen Arbeiten zur Vor-
bereitung einer fur ein breiteres Publikum ge-
dachten Ausstellung iiber "Friihe Holzkirch
en im nördlichen Europa" weiterfiihrende 
fachinterne Konsequenzen haben, ist sicher 
etwas ungewöhnlich. Umso dankbarer und 

freudiger wird dies vom Initiator der Ausstel
lung, der zugleich als Rezensent des hier an-
zuzeigenden Buches gebeten wurde, begriiBt. 
Ha t doch der erste Versuch, einen Gesamt-
iiberblick iiber das Quellenmaterial zu den 
friihen Holzkirchen im europäischen Rahmen 
zu geben1 , alsbald die komplettierende und 
vertiefende regionale Aufarbeitung zur Folge. 
So wurde von norwegischer Seite die Katalo-
gisierung des gesamten dort bekannten Quel-
lenmaterials in Aussicht genommen. Fiir Is
land ist das Ergebnis bereits von Höröur 
Äugiistsson vorgelegt worden2. Fiir Schwe
den, welches iiber einen bemerkenswerten 
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Bestand an alten Holzkirchen verfiigt, stellt 
die vorliegende Arbeit bereits ein sehr kon-
kretes Ergebnis dar, zumal man hier iiber das 
urspriinglich geplante rein kunsthistorisch 
konzipierte Inventarwerk hinausgehend auch 
alle erreichbaren antiquarischen und archäo
logischen Quellen einbezogen hat, was natiir
lich zu einer sehr erheblichen VergröBerung 
des Umfangs und des Quellenwertes gefiihrt 
hat. 

Dies ist umso bedeutender, als die friihen 
schwedischen Holzkirchen im Gegensatz zu 
den weltberiihmten norwegischen Stabkirch
en nahezu unbekannt sind, völlig unver-
dientermaBen iibrigens. Man denke nur an 
die Stabkirche von Hedared oder die Block-
baukirchen von Granhult oder Södra Råda 
mit den herrlichen Malereien. 

Gleichwohl war der Plan, die mittelalter
lichen Holzkirchen des Ländes zu inventari-
sieren, weniger auf Publikumswirkung abge-
stellt, sondern dies Werk sollte in erster Linie 
dringenden denkmalpflegerischen Belangen 
eine Hilfestellungsein3. 

Die Publikation wird bis 1986 in drei Ban
den erfolgen, deren ersten iiber Småland wir 
jetzt in der Hand halten. Der zweite, von 
Erland Lagerlöf verfaBt, wird Västergötland, 
Värmland und Närke umfassen und der drit-
te, von Marian Ullen und Erland Lagerlöl 
gemeinsam, die restlichen schwedischen 
Landschaflen. 

DaB allein die bis heute waldrdche Land-
schaft Småland — eingeschlossen die friiher 
dazugehörigen östergötländischen Kirch
spiele Ydre und Kinda — einen ganzen Band 
liillen, macht den groBen Reichtum dieses 
Gebietes an mittelalterlichen Holzkirchen 
deutlich. Von etwa einem Drittel der ca. 300 
mittelalterlichen Kirchengemdnden liegen 
einschlägige Quellen vor, eine andernorts 
kaum er rdchte Informationsdichte. Diese be-
ruht neben der intensiven Forschungsarbeit 
der Verfasserin und ihrer Helfer im Lande 
insbesondere auch auf dem gliicklichen Um
stand, daB der Kunstler und Altertumsfor-
scher Nils Månsson Mandelgren in der Mitte 
des vorigen Jahrhunder ts , als noch viele der 
mittelalterlichen Holzkirchen erhalten waren, 
jahrelang im Lande herumreiste und Notizen 

und Zeichnungen anfertigte, in vielen Fallen 
sogar noch iiber damals bereits abgerissene 
Kirchen bzw. Teile davon. 

Das vorliegende Buch stellt nach einer 
knappen allgemeinen Einleitung iiber den Be
griff und die administrative und kirchliche 
Einteilung Smålands sowie iiber die Quellen-
lage im wesentlichen ein nach Kirchspiden 
geordnetes, ausfuhrliches, so komplett wie 
möglich illustriertes Inventarwerk nach dem 
bewährten Muster der iibrigen Bände von 
"Sveriges Kyrkor" dar, welches am SchluB 
durch eine knäppe zusammenfassende Aus-
wertung abgerundet und durch ein alphabeti-
sches Verzeichnis mit Kurzbeschreibungen in 
englischer Sprache noch einmal registerartig 
erschlossen wird. Fiir den in der schwedi
schen Sprache ungeiibten Leser gibt es eine 
hinreichend ausliihrliche englische Zusam
menfassung, die zusammen mit den zusätz-
lichen englischen Abbildungsunterschriften 
die Benutzbarkeit des Buches auch interna
tional weitgehend gewährleistet. 

Anstelle eines von vornherein zum Schei
tern verurteilten Versuchs, das Inventar kri
tisch zu durchleuchten, um vielleicht hier 
oder dort etwas Bemängdbares zu entdecken, 
mochte der Rezensent kurz auf einige spe-
zielle Aspekte eingehen durfen, welche man 
in dem Buch vielleicht nicht sofört entdeckt, 
die ihm aber durchaus einen Stellenwert ge
ben, welcher iiber den Charakter eines Inven-
tarwerkes deutlich hinausgeht. 

Da ist zunächst die Tatsache, daB es zum 
ersten Mal möglich ist, genaue Datierungen 
mit Hilfe der Dendrochronologie vorzulegen, 
an der in Schweden seit einigen Jahren inten
siv und erfolgrdch gearbeitet wird. Lars Löf
strand, der den betreffenden Anhang verfaBt 
hat, konnte im Dendrochronologischen Labor 
in Uppsala 8 von 12 ganz oder teilweise erhal
tenen småländischen Holzkirchen in die Zeit 
von 1116 (Nöttja) bis 1344 (Vireda) datieren. 
Dabei konnte sowohl Eichen- als auch 
Kiefernholz zugrundegdegt werden. Es mag 
als gliicklicher Umstand herausgestellt wer
den, daB es beim Fehlen einer hinreichend 
weit zuriickrdchenden Referenzserie fiir 
Småland selbst sich als möglich herausges
tellt hat, die Datierungen auf die von Thomas 
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Bartholin, Lund, erarbeiteten Chronologien 
fur Eiche in Schonen und fiir Kiefer in Ble
kinge zu beziehen. 

Die bemerkenswerten schwedischen Den-
drodatierungen — erinnert sei an die iiberra-
schende Datierung der einzigen erhaltenen 
schwedischen Stabkirche von Hedared in die 
J a h r e um 1500 — befrden die Holzkirchen-
forschung Skandinaviens zunehmend vom 
Odium der mehr oder weniger rein kunstge-
schichtlichen Altersbestimmung und stellen 
sie damit auf eine wesentlich sicherere 
Grundlage. Es ist sehr zu wiinschen, daB 
diese im sudlichen Schweden so erfolgrdchen 
Ansätze sich weiter ausbrdten, vor allem 
auch bis nach Norwegen hinein, damit wir 
endlich auch dort tragfahige Datierungen der 
Stabkirchen bekommen. 

DaB die Stabkirchen — genauer die 
"Wands tabki rchen" — in Rahmenkonstruk-
tion auch in Småland an immerhin iiber 10 
Orten belegt werden können, bestätigt und 
festigt unsere Vorstellung von der friihen Ge
schichte der Holzkirchen insofem, als hier in 
aller Deutlichkeit erkennbar wird, daB die 
Stabkirchen sozusagen die erste Generation 
der Holzkirchen darstellen. Diese Bauweise 
ist zusammen mit dem Christentum von 
auBen ins Land gekommen. Bemerkenswert 
ist dabei iibrigens, daB die bisher nur von 
Gotland (Hemse, Silte) bekannte Schwellbal-
kenkonstruktion mit randlichem Falz, in den 
die iibergrdfenden Wandplanken auBen 
eingehängt sind, auch auf dem schwedischen 
Festland in der Friihzeit der Holzkirchenent-
wicklung entgegentritt. 

Erst als zweite Generation erscheinen dann 
im 13. Jahrhunder t die im fortgeschrittenen 
Mittelalter dominierenden Blockbaukirchen. 
Bei ihnen spiirt man deutlich, wie die Verfas
serin zu Recht darlegt, die Tendenz zur 
Nachahmung der steinernen romanischen 
Vorbild-Kirchen. — O b es unter diesem As
pekt und im Hinblick auf die räumliche Be-
grenztheit des vorliegenden småländischen 
Quellenmaterials schon gerechtfertigt ist, 
eine typologische Gliederung durchzufiihren, 
wie die Verfasserin es im zusammenfassenden 
SchluBabschnitt ihres Buches versucht, mag 
dahingestellt bleiben. GewiB wird aber da

durch fiir eine sicher in nicht allzuferner Zeit 
auf Grund der sich rapide erweiternden Quel-
lenbasis möglichen und sinnvollen groBräu-
migen Aufgliederung des Materials eine dis-
kussionswiirdige Ausgangsbasis angeboten. 
So scheint es beispidsweise, daB der in Små
land anscheinend auf den Siidwesten be-
grenzten " T y p " mit einem um Schiff und 
Chor herumgefiihrten Laubengang (sval) 
durchaus Parallelen bei norwegischen 
Wandstabkirchen und vielleicht auch in eini
gen archäologischen Befunden findet. 

Von besonderem Interesse scheint — auch 
in den Augen der Verfasserin — der " F u n d " 
einer dreischiffigen Stabkirche in Gärdserum, 
zumal dieser Typ in Schweden vorher nicht 
bekannt war. Aufgrund der Zeichnungen und 
Beschreibungen des Haupt-Gewährsmannes 
Nils Månsson Mandelgren von 1847 durfte 
dieses 1854 abgerissene Kirchenschiff als ein 
besonders schönes Beispiel dem Sondertypus 
der Stabkirchen vom More-Typ in Gebinde-
bauweise zuzurechnen sein4, von dem in Nor
wegen (z.B. Hof) und Island (z.B. Skalholt) 
mehrere Kirchen bekannt sind. Es zeigt sich, 
daB wie bei dem oben erwähnten "gotländi
schen" Bautypus fruher Stabkirchen so auch 
hier die bisherige Vorstellung einer engen 
räumlichen Verbreitung — in diesem Falle 
Westnorwegen und von hier ausgehend die 
Inseln im Atlantik — zugunsten der Erkcnnt
nis des weiträumigeren Vorkommens aufge
geben werden muB. 

Wie die iibrigen Gebindebau-Stabkirchen 
ist auch Gärdserum als eine — sehr gelungc-
ne — Imitation dreischiffiger Steinkirchen 
aufzufassen. Querschnitt , achsiales Bauprin-
zip, Dachkonstruktion sowie die Proportio
nen von Mittel- und Seitenschiffen sind 
eindeutige Indizien dafiir. Dadurch unter-
scheidet sich diese Kirche zugleich grund-
sätzlich von den von manchen Autoren un-
zutrdfend so genannten "dreischiffigen" nor
wegischen Säulenstabkirchen. Gärdserum 
wäre daher kein Argument in der Diskussion 
iiber den architekturgeschichtlichen Ur
sprung des — im iibrigen älteren — Typs 
jener beruhmten und offenbar auf einen Teil 
Norwegens begrenzten Kirchen. 

Insgesamt möchten wir fiir das jetzt vor-
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liegende ausgezeichnete Quellenwerk iiber Anmerkungen: 
Smålands mittelalterliche Holzkirchen, das 
so viele weiterfiihrende Anregungen enthält, 
von denen hier nur weniges ausgedeutet wer
den konnte, der Verfasserin herzlichen Dank 
sägen. Zugleich darf man mit Spannung den 
folgenden beiden Banden des Gesamtwerkes 
entgegensehen. 

'Claus Ahrens, Friihe Holzkirchen im nördlichen Euro
pa. Hamburg 1981, S. 499-631. 
2wieAnm. 1,8.577-590. 
3Erland Lagerlöf in C. Ahrens 1981 (wie Anm. 1), S. 
307ff, 
"C. Ahrens (wie Anm. 1),S. 185f. 

Claus Ahrens 
Helms-Museum 
Hamburg-Harburg 

Rolf Kjellström, Lappmarksmikroskop. Intensiv
inventering av kulturlämningar i Jokkmokksfjällen. 
78 pp. , 35 ill., 9 tab., 5 kartor. Nordiska mu
seet. Stockholm 1983. ISBN 91-7108-217-4. 
Pris ca 50 kr. 

Med skriften Lappmarksmikroskop. Intensivinven
tering av kulturlämningar i Jokkmokksjjällen redo
visar Rolf Kjellström resultaten från sina in
venteringar av kulturlämningar i Sareks och 
Padjdanta nationalparker. Fältarbetena har 
bedrivits under fyra säsonger under 1970-ta-
let i ett samarbete mellan Riksantikvarie
ämbetet och den institution som författaren 
själv företräder, Nordiska museets lapska av
delning. Resultaten från de av författaren led
da undersökningarna har lett fram till arke
ologiska utgrävningar, ett resultat av samver
kan mellan Nordiska museet och arkeologiska 
institutionen vid Umeå universitet. Dessa ut
grävningar har ännu ej offentliggjorts. 

Avsikten med inventeringarna har varit att 
ge en totalbild av fornlämningsbeståndet in
om ett begränsat område, 11 kvadratkilome
ter stort. Inventeringsmetoden är av det slag 
som tillämpas för ekonomiska kartan. Antalet 
registrerade lämningar kom att uppgå till 
nästan 1 500, en förbluffande hög siffra. Med 
"fornlämningar" har man avsett allehanda 
lämningar som speglar övergivna kulturske
den. 

Med det resultat som uppnåtts genom in
tensivinventeringen slås man av intrycket att 
de svenska fjällen praktiskt taget är oinvente
rade, respektingivande insatser av Ernst 
Manker och andra lappmarksforskare till 
trots. De kulturlämningar som var kända i 

undersökningsområdet före intensivinvente
ringarna var endast några få. Den titel som 
Kjellström givit åt sin publikation är träffan
de — man får verkligen förnimmelsen att 
man ser ett stycke lappmark "i mikroskop". 

Vad är det för fornlämningar man påträffar i 
de svenska fjällen? 

De kulturlämningar som beskrives består 
av bendepositioner, byggnadslämningar, 
fångstgropar, förvaringsutrymmen, gropar, 
en grav, härdar, kultplatser, primitiva vä
derskydd, renvallar och rengärden, stensam
lingar, stalotomter samt slutligen vad som 
kallas "övriga tomtningar". 

Med "bendepositioner" avses en ansam
ling av ben eller horn. Byggnaderna består av 
såväl kåtor som förrådsställningar, kultur
lämningar som kan bli föremål för vidare 
uppdelning på basis av funktion och bygg
nadsmaterial . Fångstgroparna torde knap
past kräva någon närmare presentation. För-
varingsutrymmena är — såsom framgår av 
benämningen — utrymmen avsedda för för-
varingsändamål. Även här kan olika under
grupper särskiljas. Groparnas funktion är 
oklar, en del torde ha använts för förvaring 
och andra som gömsle vid jakt. Graven var en 
förvaringsgrav som vid inventeringstillfället 
inte rymde något lik. Härdarna är många till 
antalet och indelas i olika grupper med avse
ende på formen. Formen förutsätts spegla 
bränslets karaktär och tillgången på stenma
terial liksom markförhållandena. Diskussion
en rörande härdarna kan med fördel applice
ras på härdar som blivit föremål för under
sökning långt utanför lappmarkerna. 
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Kultplatserna särskiljes med svårighet från 
bendeposit ionema men karaktäriseras såsom 
belägna på platser valda med större omsorg 
och uppvisande ett avvikande horn- och ben
bestånd. Väderskydden torde knappast behö
va någon närmare behandling under det att 
renvallarna och rengärdena är fomlämnings-
typer som i viss mån är daterande med ut
gångspunkt från kunskap om när den intensi
va renskötseln vinner insteg. Stensamling
arna utgöres av olika företeelser som har det 
gemensamma draget att de är svårtolkade. I 
några fall kan det ha varit gravkonstruktio
ner. Stalotomtema särskiljs från andra tomt
ningar genom att grundformen är oval, bot
tenplanet är nedsänkt och en vall kringgärdar 
bottenplanet. Denna fomlämningstyp har 
diskuterats huruvida en attribuering till jäga
re eller tamrenskötare är mest korrekt. Kjell
ström, som närmare kommer att behandla 
denna typ av fornlämningar i ett senare arbe
te, konstaterar att de i undersökningsområdet 
förefintliga stalotomtema är välbelägna ur så
väl jägares som renskötares synpunkt med 
avseende på de topografiska förutsättning
arna . Den grupp kulturlämningar som beskri
ves under rubriken " ö v r i g a tomtningar" tor
de i vart fall till en del utgöras av stalotomter 
vars karaktärsdrag inte med lätthet kan ur
skiljas. 

Publikationen är till stor del deskriptiv. 
Med reservation för brister ifråga om det sta
tistiska underlaget framförs dock en del 
iakttagelser rörande samband mellan olika 
fornlämningstypers uppträdande inom un
dersökningsområdet. De reflexioner som for
muleras kommer längre fram att jämföras 
med resultaten från andra likartade intensiv
inventeringar i fjällvärlden utförda under led
ning av Kjellström. Framtiden får utvisa om 
de tendenser som framträder är återkomman
de. Anmälaren vågar dock tro att en del regel
mässigheter skönjbara i materialet med tiden 
all tmer kommer att fa karaktär av lagbunden
het. Redan nu kan undersökningsresultaten 
användas i prognossyfte inom kulturminnes
vården. Samband mellan naturmiljö och 
fornlämningsbestånd kommer att uppenbaras 
även inom fjällvärlden. 

Kjellström noterar att artrikedomen ifråga 

om fomlämningstyper är störst i undersök
ningsområdets södra del. I norra området är 
materialet inte så varierat. Den mellersta del
en intar en mellanställning. Frånvaron av 
fornlämningar som har med kult att göra — 
kultplatser och bendepositioner — i det norra 
delområdet tolkas såsom en följd av att det 
relativt sent tagits i bruk. Han räknar med att 
utnyttjandet daterar sig till nyare tid då ren
skötseln intensifierats och kristendomen vun
nit insteg. Genom att jämföra tre små fom-
lämningstäta områden i de tre delområdena, 
framträder de regionala skiljaktligheferna än
nu klarare. Orsakerna till den ojämna repre
sentationen diskuteras också med utgångs
punkt från de omgivande områdenas naturli
ga kommunikationsleder, då utifrån rensköt
selns behov. Samband tycks, om man bortser 
från fangstkulturens lämningar, finnas mellan 
intensiv förekomst av fornlämningar och 
kommunikationsleder lämpade för rensköt
seln. Kjellström ger sig för övrigt inte in på 
diskussioner som knyter an till kulturläm
ningarnas etniska tillhörighet. 

Efter att ha tagit del av undersökningarna 
fär man bekräftat att den tidigare lappmarks
forskningen i alltför hög grad inriktats på kul
tur lämningar av ett mer iögonfallande eller 
"spektakulär t" slag. Den bild vi hittills har 
haft av fjällvärldens kulturlämningar har allt
för mycket varit ett resultat av den forsk
ningsmetodik som tillämpats. Författaren har 
"lyft fram" kulturlämningar som tidigare inte 
beaktats i någon högre grad. Vi känner nu 
rester av mänsklig aktivitet i fjällvärlden som 
inte består av kultplatser, gravar, stalotomter 
eller fångstgropar. 

Kjellström har i ett annat sammanhang 
(1975) karaktäriserat tidigare lappmarksin
venteringar utförda genom Nordiska museet 
som ett gående "från blomma till blomma". 
Tidigare sökte man ur skriftliga källor kun
skap om de kulturlämningar man avsåg att 
studera. Därefter sökte man i fält upp de före
teelser man fatt kännedom om varvid man (i 
förbifarten) även registrerade annat material 
av intresse. Genom fältstudierna kom de på 
litterär eller annan väg erhållna uppgifterna 
att kompletteras. De resultat som erhölls på 
det ta sätt gav självfallet värdefulla uppgifter 
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om kulturlämningar i lappmarkerna men 
kom också att utgöra ett begränsat material 
lör generaliseringar. Uppmärksamheten kom 
att ledas bort från mindre iögonfallande forn
lämningar eller sådana som inte omtalats i 
skriftliga källor. Inbördes sammanhang mel
lan kulturlämningar av olika slag och kultur
lämningarnas relation till naturmiljön blev 
inte föremål för forskningsintresse i någon 
högre grad. Mot denna bakgrund kan man 
utan vidare påstå att Kjellströms intensivin
venteringar givit en långt mer rättvisande 
bild av den materiella kulturen i lappmarker
na än den som tidigare lanserats. 

Ett tilltalande drag i redovisningen av under
sökningsresultaten är den samvetsgranna be
handlingen av de felkällor som kan tänkas ha 
påverkat slutprodukten. Bl.a. ägnas ett sär
skilt avsnitt åt de medarbetare som varit 
Kjellström behjälpliga i de krävande fältarbe
tena. Man informeras om inventeramas bak
grund, såväl ifråga om teoretisk underbygg
nad som praktiska färdigheter av betydelse i 
sammanhanget . Det framhålles att den sam
manlagda kunskapen i inventeringsgruppen 
var tillfredsställande men också att en erfaren 
faltarkeolog tveklöst berikat gruppens poten
tial. 

Det är lockande att fundera lite över frågan 
i vad mån resultaten påverkats av denna av
saknad och man finner det då vara tänkbart 
att boplatser av stenålderskaraktär förbigåtts. 
Det vore möjligt att genom provstick och re-
kognocering i strandområden bilda sig en 
uppfattning huruvida man utnyttjat de idag 
infcrtila fjällområdena under varmare kli
matskeden (atlantisk och subboreal tid 

6 000—500 f.Kr.) då fjällområdena erbjudit en 
rikare miljö för mänskligt liv. Fornlämningar 
från denna tid finns inom inte så långt av
stånd från undersökningsområdet, ehuru på 
lägre nivå. Det kan dock noteras att arkeolo
gisk verksamhet i Sareks och Padjdanta na
tionalparker kringgärdas av restriktioner var
för denna aspekt på undersökningsresultaten 
inte i alltför hög grad förringar slutproduk
tens värde. Det är fortfarande möjligt att, 
efter vederbörligt tillstånd, studera frågan i 
vad mån ovan jord osynliga kulturlämningar 
existerar. 

Genom Rolf Kjellströms undersökningar 
har vår bild av fjälltrakternas bestånd av kul
turlämningar radikalt förändrats. Hans arbe
te föranleder oss att numera tala om fjällom
rådena som en kulturmiljö. Med fortsatta in
tensivinventeringar i kombination med upp
följande arkeologiska fältundersökningar vå
gar vi nu räkna med att vi i sinom tid skall 
kunna ta del av en de svenska fjällens kultur
historia, en historieskrivning där de kronolo
giska begreppen inte förvillar sig in i ett tid
löshetens töcken. Vägen dit är lång men vi 
har nått ett etappmål. Rolf" Kjellström är väl 
värd en eloge. 

Referens 
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Det linnes i svensk arkeologi en klasse av funn 
og fornminner som står til de grader i en 

saerstilling, at det er lett å dra opp deres ut
forskning som en smal vei med oftest bare en 
eneste traffikant om gängen. Det dreier seg 
om de s.k. "samiske offerfunn med metallsa
ker". Gustav Hallström tok först emnet opp, 
omenn han bare fikk publisert en enkelt liten 
artikel om sitt store materiale: Lapska offer-
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platser, i Studier tillägnade H.K.H. Kronprins 
Gustaf Adolf, 1932. Etter ham kom Inga Ser
ning med sin store monografi Lapska offerplats
fynd, 1956, foruten et par mindre artikler. Så 
var Phebe Fjällström inne på emnet i sitt verk 
Lapskt silver, 1962, og i flere småartikler. Og 
nå har vi da i 1984 fått Inger Zachrissons 
doktorsavhandling om samme emne. Alle har 
de hatt sine synspunkter på tolkningen av 
materialet, og alle har de hatt nytt materiale 
till ytterligere belysning av problemene. Alli
kevel står vi fortfarende med en läng rekke 
ubesvarte spörsmål som bör lokke til enda 
videre forskning. Her skal gjöres status opp 
etter at Inger Zachrissons bok er kommet, og 
den skal kritiseres i dette ords både positive 
og negative betydning. Det er lett å vaere posi
tiv, for boken har mange utvilsomme fortrin: 
Den er klar i sine tolkningsforslag, den drar 
inn nytt og upublisert materiale, den åpner 
dören for et fruktbart samarbeid mellom ar
keologien og historien på dette felt, og den 
röper et grundigt kjenskap til et meget stort 
funnmateriale fra Lofoten i vest til Novgorod i 
öst. Men naturligvis kan det også framdras 
negative sider ved avhandlingen, slik som dis
se liniers forfatter gjorde det i sin opposisjon 
ved disputatshandlingen. 

Materialet som her er publisert förste gäng 
er dels det nye, store metalldepåfunn fra 
Mörtträsk, dels det gammdkjente fra Grå
träsk. Det sistnevnte er jo utförlig behandlet i 
sin tid av Inga Seming, men bare for funn-
gjenstandenes vedkommende. Hallström lev
de da og hadde ennå håp om å kunne behand-
le funnforholdene i en artikel, så denne del av 
stoffet fikk I. Serning ikke til disposisjon. Men 
han nådde det ikke, og nå er det da behandlet 
på forbildlig vis av I. Zachrisson. 

J e g skal nå gi et sammendrag av mine syns
punkter ved opposisjonen og velger å gruppc-
re dem i 5 avsnitt, nemlig: Kronologien, tolk
ningen, de etniske synspunkter, bruken av 
historiske kilder og bruken av nordnorsk, ar
keologisk materiale. 

/. Kronologien. Det mest markante ved av
handlingen er her försöket på å gjöre en stor 
gruppe funn, de tinnstöpte anhengere, 
250—300 år senere enn det som I. Serning ar-

gumenterer for. Det begrunnes på ulike mä
ter, men det förste og grunnleggende argu
ment er dette: Det finnes gjenstander fra 
Mörtträsk som utvilsornt er fra 1300-årene; 
da funnet betraktes som en samlet nedleggd-
se, en engangsdeponering må alt vaere så sent! 
Dette stöter isaer på vanskdighcter för de öks-
formede anhengere. Det er jo en påfallende 
likhet mellom de av solv og bronse fra utvil
somme 1000-og tidlig 1100-tallsfunn og disse 
av tinn. Denne likhet står ved avhandlingens 
slutt mer uforklart enn noensinde. I teksten 
henfores de til påvirkninger fra Novgorod 
sent på 1200-tallet, men under fig. 52 fasthol-
des tanken om en lokal tradisjon. Begge deler 
kan ikke vasre korrekt! Den sene datering av 
t innanhengerne baserer seg altså på to krite
rier: Mörtträsk-funnets enhet og östligt 1300-
talls materiale. Forfatteren starter med funn
forholdene. Dette er uklokt. Funnforholdene 
holder nemlig ikke. Det eksisterer intet bevis i 
dem for at dette er en samlet nedlegning. Det 
er tre muligheter: a) Funnet lå på primaert 
Ide , og da i to adskilte funnkonsentrasjoner 
(fig. 11), b) Alt lå på sekundaert Ide etter 
utspoling fra vannkanten, c) "Hvis sakene 
var kommet i vannet lengre ute, ville de vaere 
sunket ned i dyndet, ikke fört mot land" (p. 
57). Men det er ikke foretatt noen undersökel
ser i dette dynd. Formodentlig er det ingen
ting der, men man kan aldrig vite. Da ville 
det vel ha vaert mer logisk å slutte slik: Tinn-
sakerne kan ad annen vei dateres sent, altså 
er de jevngamle med de andre, bevisdigt sene 
saker — altså bör alt vaere sent og like gam-
melt — altså er det formodentlig en samlet 
nedlegning. 

Hva er det da i vårt funnmateriale som kan 
dateres til mellom 1100 og 1300 og som viser 
den kontinuitet som er nödvendig for den se
nere, etniske bestemmdse? Det finnes faktiskt 
noen funn, fra Jun tavadda ved Kautokeino til 
Milljordnes ved Narvik, men i dem er et do-
minerende trekk alt det oppklipte bronse-
blikk. Hvis Mörtträsk-funnet er en handels-
manns depå, hvorfor har han da ikke samti
dig gjemt slikt bronseskrot? Det har jo etter 
arkeologenes mening alle andre metallkjöpere 
og -selgere gjort helt siden eldre bronsealder. 

Forfatteren beskjeftiger seg også med årsa-
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ken til at skikken med å legge metall i depå 
opphörer ca. 1350. Her er det to förklaringen 
På p. 9 og igjen p. 95—97 forklares det ved den 
store pest, svenskernes "Digerdöden", som 
skal ha kuttet forbinddsene vestover, ramt 
også samene selv, og på lengre sikt orientert 
dem söröstover. Men på p. 109-110 forklares 
det som et resultat av den Erixonske "kultur-
fixering" (S. Erixon, Svenska kulturgränser och 
kulturprovinser, 1945). Til den förste förklaring 
kan sies, at pesten aldrig er bevist så långt 
nord som Narvik engang, og at Finnmark 
etter alt vi vet gikk helt fri. Til den andre må 
henvises til Knut Odners nye teorier om et
nisk signalisering, hvor han går stikk imot 
ideen om kulturfixering (Finner og Terfinner, 
1983). Endelig er jo beviset for at skikken 
sluttet ca. 1350 et rent negativt bevis som kan 
veltes av et nytt funn den dag imorgen. Sölv-
skatten fra Bossekop ved Älta er först nedlagt 
i slutten av 1600-årene og er altså for sen til å 
vise en kontinuitet utöver 1350, men en peke-
pinne gir den i alle fall. 

2. Tolkning. Her blir försteinntrykket det vel-
gjörende ved en holdning med stor åpenhet 
överfor livets mangfoldighet. Arkeologer har 
altid hatt en tendens til på liv og död å skulle 
presse materialet inn i så fä baser som mulig: 
Boplasser, gräver, offerplasser o. s. v. Det er 
en viss firkantethet i livsanskudse som uten 
tvivl henger sammen med muséfolks iboende 
egenskap av å veere ordensmennesker. I. 
Zachrisson har en kjensle av at fordi 17 funn 
overflatisk likner hverandre kan de godt vasre 
nedlagt av 17 ulike årsaker. Hvert funn er et 
sasrtilfelle: Mörtträsk er et handelsdepå, Un
na Saiva en offerplass, Gråträsk et tyvgjem-
me, andre funn er familieformuer, brude-
utstyr m. v. O m förklaringen altid er den rette 
er vel uvisst, men systemet blir i alle fall 
myknet opp. Og hvis Mörtträsk er en en-
gangsnedleggdse — hva vi ikke vet — er 
tolkningen som handelsdepå mest sandsynlig; 
hvis Gråträsk er flere nedlegninger innom 
kort tid — men ingen arkeolog har sett funnet 
in situ — kan tyvgjemme vaere en rimelig 
förklaring; og når de andre funn er ulik disse 
to kan offerfunnsteorien vaere naerliggende. 
Teorien om tyvgjemme beror på flere nedleg

ninger innom kort tid, av gjenstander hvis 
kronologiske spennvidde er mange gånger så 
stor. Hadde man nå bare hatt om så et bitteli-
te fragment av trekonstruksjonen til bruk ved 
en C 14-datering av den eventudle tyvs leve-
tid, men det har vi dessverre ikke. Altså heng
er tolkningen nokså meget i löse luften. 

I. Zachrisson tolker også en läng rekke 
sölvskatter fra nordnorsk område, og jeg er 
helt enig i at de 3 midddalderskatter fra indre 
fjordströk (G. Stamsö Munch, Artikler i Vi
king 1970 og Ottar 1979) må vaere nedlagt av 
samer, men hvorfor skal de vaere offerfunn? 
Som ved Bossekopskatten er nok f.eks. brude-
utstyr mer sandsynligt. Og de store viking-
tidsskatter på ytterkysten (Per Kyrre Rey
mert, Arkeologi og etnisitet; Tromsö 1980) er 
neppe — som hun tror — nedlagt av samer, 
men snarere av norske hövdinger og skatte-
krevere. Her må andre forklaringer til, da vi 
er på annen kulturgrunn. Sandsynligvis er 
dette skjulte verdier fra ufredstider. 

Men så selve begrepet "offer", Her finner 
jeg det rimelig at hun retrospektivt drar inn 
senere samisk skikk med "litt-om-gangen-
ofringer", men å bruke "Odins lov" for å 
lörklare de store offerfunn er nok vel dristigt. 
Det er tross alt å gå tvers över et meget 
markant kulturskille. De nyeste undersökelser 
har dessuten vist at norrön religion har hatt 
långt mindre innflytdse på samisk, förkristen 
religion enn vi trodde i 1800-tallets norsk
svenske, egosentriske holdninger överfor sa
mene (öystein Johansen i Viking 1983.). 

3. Etnisitet. Et viktig poeng er at de nordsven
ske metalldepåer kan tilskrives samenes for-
ledre. Her tror jeg at I. Zachrisson har helt 
rett. Hun utnytter på fin mate både stöpetek-
niske forhold ved tinnanhengerne og de vel-
brukte idéer om dräkten som etnisk signal — 
om draktskikker belyst ved smykkestudier — 
om hvorledes smykker skifter funksjon, ofte til 
det meningslöse, ved å eksporteres tvers över 
en kulturgrense. Men jeg skulle gjerne ha sett 
en noe grundigere analyse av selve begrepet 
etnisitet enn bare en henvisning til Fr. Barth 
og hans elev Else Johansen Kleppe (p. 2; 
Johansen Kleppe, Samiske jemalderstudier ved 
Varanger)jorden, Bergen 1974, og: Archaeologi-
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cal Material and Ethnic Identification; Norw. 
Arch. Review 10, 1977). Barths teorier om et
niske signaler er jo ikke entydige överfor et 
arkeologisk materiale: Etnisk tilhörighet gir 
mater id le signaler, men materielie signaler 
kan også avspeile mange andre former for 
tilhörighet, f.eks. etter prestisjemessige, sosia
le eller kjönnsmessige skilldinier. En diskus
sion av dette burde ha vaert med, ikke fordi 
jeg vil pålegge enhver som sier " same" å ha 
en hel avhandling klar om, hva dette inne
barrer, men fordi hun netopp i slutningen av 
boken går helt til sentrum av det med sin 
behandling av begreppet "kulturfixering" (p. 
109—110). Som för nevnt er dette igjen viktig 
for förståelsen av avslutningen av skikken 
med å legge metallgjenstander i depå. Odner 
hevder jo at etniske signaler oppstår og vedli-
keholdes i et stresset situasjon, at altså kon-
frontasjon, pressede forhold og politisk på-
kjenning er forutsetningen. For ham vil derfor 
vikingtid og tidlig midddalder oppfattes som 
krisetider for samene. Tanken om kulturfixe
ring er det motsatte. I den ligger ideen om 
kulturblomstring og okonomisk rumslige for
hold som forutsetninger. Personlig kjenner jeg 
meg mest hjemme i den sistnevnte. Både i 
bondekultureme og hos samene er den mate
r idle kulturarv jo mest levende i den del av 
folket som er mest velberget og kjenner seg 
mest trygg pä sin posisjon — også etnisk. En 
mer inngående analyse her ville ha vaert vel-
kommen. Nå henger saken i löse luften som et 
postulat som ikke engang er skikkdig kon-
frontert med sin motteori, nemlig tankene om 
pestens betydning. 

Men konklusjonen er klar og sandsynlig: 
Det lokale metallgods er samisk arbeid; han
delsmannen fra Mörtträsk må ha vaert same; 
offerplassenes opphavsmenn var samer; tyven 
— eller hva han nå var — fra Gråträsk be
höver derimot ikke å ha vaert same, sandsyn
ligvis var han det ikke. 

4. Historiske kilder. Her er min vesentligste inn-
vending at de fleste arkeologer som skriver 
om vikingtid og tidlig midddalder svikter sitt 
fag og gjör de fä skrevne kilders magre 
opplysninger til hovedvitnene om "sandhe-
tcn", så det arkeologiske stoff bare tjener til å 

teste dem imot. Med det rike arkeologiske 
materiale vi har, burde man gjöre motsatt, 
men dette ser vi altfor sjddent, og heller ikke 
I. Zachrisson kan si seg fri for å vaere fallet i 
denne fallgrop. Arkeologene har ingen grunn 
til å plassere seg selv i rollen som hjelpeviten-
skap, i hvert fall ikke for tiden för 1350. 

For historikere er vi jo ikke. Vi har en 
annen a rbddsmåte og en annen tenkemåte. 
Allikevel vil jeg våge å sette fingren på visse 
historiske problemer som avhandlingen rei-
ser, og sporre: Hva var egentlig Kardernes 
rolle i spillet mellom Novgorod og Sverige? 
Hvor gikk Finlands nordgrense ifölge Nöte-
borgsfreden? Hvordan skal vi oppfatte uttryc
ket "skattebetal ing" i en vikingtids sammen
heng? Slike spörsmål er diskutert i den histo
riske litteratur, og selvom denne bok ikke har 
kunnet besvare dem, burde de i alle fall vaere 
presentert som ulöste problemer. 

Men stort sett finner jeg det meget positivt 
å se den samiske arkeologi satt i relasjon til 
tidens historie og handdsforhold. Det er man 
ikke vant til. 

5. Arkeologiske kilder. Endelig et enkelt ord om 
bruken av arkeologiske kilder. I. Zachrisson 
er overordentlig godt hjemme i materialet fra 
alle 3 Nordkalottland. Hun må roses for 
grundig kjenskap til det norske stoff. Skal jeg 
vaere kritisk, så rammer jeg derfor kanskje i 
like grad hennes orientering i det svenske 
stoff, som jeg ikke kjenner like godt. Men jeg 
har en kjensle av at hun er helt ajour med 
svensk materiale, mens en del fra nabolande-
nes siste tiårsforskning er gått henne förbi — 
både av oppdagdser og publikasjoner. Hen
nes bestrebelser er dog helt framme i dagen: 
Hun önsker å diminere den fikscring på lan-
degrenser som de fleste av oss lider av. Disse 
er jo nye, de er irrdevante fra et arkeologisk 
synspunkt og hindrende for enhver beskjefti-
gdsc med nordskandinaviske emner, ikke ba
re de arkeologiske. Veien fram ligger i å be
trakte og behandle disse nordlige 3 5 % av 
Norden som et stort kontinuum, og jeg vil 
bcrömme Inger Zachrisson for at hun ikke 
bare har proklamert dette som sitt mål (p. 2), 
men også långt på vei har klart å gjennomföre 
det. 
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J e g vil slutte med å lykönske forfatteren og 
svensk arkeologi til denne verdifulle fortsettd-
se av en stolt forskningstradisjon, men samti
dig håpe at det vil komme fler avhandlinger i 
denne tradisjon. Vi t rengerdem. 

Povl Simonsen 
Tromsö museum 
N-9000 Tromsö, Norge 

Replik till Povl Simonsens recension: 

Detta är bara ett förtydligande av några 
punkter där jag anser att Povl Simonsen miss
förstått min avhandling. 

/ , 3. Simonsen säger att jag ger två alterna
tiva förklaringar till att metallföremål upp
hörde att offras ca 1350. J a g har enbart gett 
en, digerdöden. Kulturfixeringen har inget 
härmed att göra. Den är istället en förklaring 
lill varför skandinaviska och samiska vikinga
tida (och medeltida) drag kommit att leva kvar 
i den samiska kulturen. Knut Odners åsikter 

går heller ej emot teorin om kulturfixering, 
utan stöder den istället, i det att han anser att 
vikingatid—äldre medeltid var en tid av sam
arbete och goda relationer mellan samer och 
skandinaver. Den stressade situationen upp
trädde enligt honom ej förrän under nyare 
tid. 

2. J a g har i avhandlingen alls inte hänvisat 
till seden att följa Odens lag vad gäller offer
fynden (de samiska metalldepåerna), utan 
enbar t vad gäller silverskatterna i norr, vilka 
också Odner uppfattar som offer (han anser 
dem dock skandinaviska). Bland samer fanns 
bevisligen under 1700-1800-tal föreställning
ar som speglar denna sed. Även om den reli
gionshistoriska forskningen idag lägger ton
vikten vid den eurasiatiska grunden för sa
mernas förkristna religion, står det helt klart 
att vissa drag i deras kultur under vikingatid 
lånats in från skandinaviskt håll. 

Inger Zachrisson 

Brita Malmer, Den senmedeltida penningen i Sve
rige. Svenska brakteater med krönt huvud och krönta 
bokstäver. Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitets Akademiens Handlingar, Antikvari
ska Serien 31. Stockholm, Almqvist och Wik
sell 1980. 280 s., 30 plansjer, 28 figurer, 24 
kart. English Summary. 

Brita Malmer kvier seg aldri for å ta fatt på 
vanskdige myntgrupper. Nei, hun må tvert-
imot fole en spesidl dragning mot pregninger 
som har så lite direkte informasjon i preget at 
de må regnes til de såkalte anonyme mynter. 
Her har man da ikke innskrifter med fyrste-
navn å stötte seg til. I hoyden kan det vaere 
sammenstillinger av bokstäver og bokstavlig-
nende figurer som vi må rubrisere som forvir-
rede innskrifter. De forteller sjelden noe ut 
över hvilke myntgrupper vi må soke til for å 
lete etter prototyper. Tidligere har forfatteren 
gjort godt opprydningsarbeide både i norske 
penninger fra siste del av 1000-årene og med 

Nordiska mynt före år 1000, den solide doktorav-
handlingen som la alle "Birka/Hedeby"-
mynter og de aller fleste av deres etterkomme-
re til dansk territorium. 

Så er Brita Malmer gått los på senmiddd-
alderen, også der finnes innskriftlose mynter. 
De fleste av dem er i tillegg bare preget på 
den ene siden, brakteater altså, og de er der
med uten den viktige dimensjon som stempel-
koblende myntforskere vanligvis vet å utnyt-
te. De hyppigst forekommende grupper av 
svensk mynt i senmidddalderen er brakteater 
— noen kaller dem hulpenninger — som har 
et krönet hode eller en krönet bokstav, S eller 
A, som eneste motiv. Andre bokstäver, som E 
og L, förekommer også, men i mindre om
fång. Brita Malmers studie gjelder ferst og 
fremst de tre forstnevnte typer. 

Pregene selv kan altså ikke si noe saerlig 
presist og sikkert om myntherre og pregnings-
tid. Bokstavenes betydning er i noen grad 
usikker, myntherrdnit ialer ser de ikke ut til å 
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kunne vaere. Her kan, og her må man — som 
forfatteren — mobilisere det mulige tilfang av 
stilistiske, men saerlig tekniske elementer som 
dette materialet frembyr. I tillegg til det at 
pregene er så lite informative, kommer det 
faktum at funnene som disse småmyntene 
opptrer i, for det meste er de karakteristiske 
opphopningsfunn (hopade fynd) som saerlig 
kan hentes frem fra kirkegulvene. Der har 
småmynt kunnet hope seg opp gjennom år-
hundrene. Slike funn gir et fint lengdesnitt 
gjennom områdets mynthistorie, men er jo 
stort sett ubrukbare når myntenes pregnings-
tid og omfepstid skal dateres. Skattefunn som 
man så särt trenger til informasjon om krono
logien, er det dessverre långt mindre av. 

En kildekategori som kommer forskerne av 
senmidddalderen til h jdp, er skriftlige kilder. 
For myntforskningen innen vikingtid og tidlig 
middda lde r kan vi knapt regne med noe saer
lig stötte fra det hold. Men senmidddalderens 
dokumenter , som er bevart i voksende om
fång, kan gi beskjed om myntforordninger, 
hvordan myntherren påbod at mynter skulle 
vaere i utseende, men ferst og fremst i vekt og 
finhet. 

Undersökelse av myntenes finhet, deres 
solvinnhold, er derfor blitt helt sentral i dette 
arbeidet. Her er det gleddig for en nordmann 
å kunne minne om at det norske Institutt för 
atomenergi (nå Institutt for energiteknikk) 
har utfört de 120 analysene av svensk små
mynt som har gitt de avgjorende data. Tek-
nikken er neutronaktiveringsanalyse, som 
myntene slipper uskadd fra og som gir en 
pål i tdig og presis beskjed om myntenes inn
hold av solv og kobber. Også det lille, men 
signilikante innslag av gull som finnes i de 
fleste solvmynter, kan måles meget noyaktig. 
Med stötte i den finhet som er foreskrevet i 
veldaterte myntforordninger, kunne så va-
riantene innen de tre myntgrupper la seg 
ordne kronologisk. Det hoyeste finhetsnivå, 

ca. 7 5 % (eller 12 lod) solv, tilhorer ferste 
I jerdedd/tredjedd? av 1300-årene. I siste del 
av 1300-årene er gehalten kommet ned om
kring 5 0 % (eller 8 lod) solv, mens den i de 
förste to tredjedder av 1400-årene (ca. 
1400-1470) ligger i överkant av 3 0 % (5-6 
lod) solv. Så ebber middelalderen i svensk 
utmynting ut med penninger med ca. 2 5 % (4 
lod) solv, og helt på tampen ca. 1500-1520 
havnet man på nivået ca. 18,75% (3 lod) 
solv. Stilistiske elementer og variasjoner i dis
se taes så i bruk for å differensiere og ordne 
grupperingene her, saerlig blant "krönt 
huvud"-brakteatene. Her kan kroneformer, 
hår- og skjeggfasonger finstuderes. 

Dette arbeidet baserer seg på et stort mate
riale som i det vesentlige var lite bearbddet . 
Mange av funnene var upubliserte. Det dreier 
seg totalt om naermere 10.000 (9799) mynter. 
En del av dem (8887 + et ukjent antall) kan 
knyttes til funn, mens 912 mynter finnes uten 
funnproveniens i samlinger. Nå er över halv
parten (4615 + x stykker) av funnmyntene 
gått tapt. Funnkatalogen (263 funn) henter 
materiale både fra Sverige selv og dets tre 
nordiske naboland. Funnene og deres innhold 
er dyktig og omfattende kartografen. Dette 
gir et godt grunnlag for studier av myntsirku-
lasjonen innen de forskjellige landskaper, der 
også sirkulasjonen av utenlandsk mynt vises 
oppmerksomhet. De forskjellige myntgrup
pers u tbreddse er også viktig når man naer-
mer seg sporsmålet om utmyntingssted. 

Dette er ingen helt lettlest bok, men den 
skal ikke ferst og fremst leses, den skal brukes. 
Vi kan trygt utrope den til standardverk. 

Kolbjern Skaare 
Universitetets myntkabinett 
Frederiks gate 2 
N-0164 Oslo 1 
Norge 
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Axel Grandell , Karvstocken. En förbisedd kultur
bärare. With an English summary. Ekenäs 
tryckeri 1982. ISBN 951-900-91-7. 161 s. 38 
ill. F I M 84:- . 

Den nu 85-årige förf., under 36 år knuten till 
Handelshögskolan vid Åbo akademi, 1957-65 
såsom dess rektor, anger i Vem och vad som 
sina två favoritintressen etnologi och dans. 
Vad etnologin beträffar är det helt naturligt 
att detta intresse fokuseras på karvstocken 
(karvstickan), detta över hela jorden en gång 
använda enkla redskap av trä för kontroll och 
redovisning av prestationer och skulder. Re
dan som ung bokförare vid Pargas Kalkbergs 
AB lärde förf. känna de enkla "märkstickor" 
som kalklastarna och skepparna använde för 
att hålla räkning på de ombordtagna kärrlas
sen. I sin doktorsavhandling (1944) berör 
förf. karvstocken redan i förordet och illustre
rar sedan sin framställning med en luddad 
karvsticka (reproducerad också i den här an
mälda boken), som 1922 användes för note
ring av vedleveranser från skärgården till Åbo 
akademi — av samma typ som Nordiska mu
seet ungefär samtidigt kunde förvärva från 
vedskutorna vid Strandvägskajen i Stock
holm. 

Till Nordiska museet har förf. nu begivit 
sig för att komplettera sitt finländska före
målsmaterial med den största och formrikaste 
samlingen i Europa. Vid något av Stock
holmsbesöken 1980 har han blivit uppmärk
sammad på att några karvstickor ingick i de 
då i museet tillfälligt utställda fynden av trä
föremål från utgrävningen av en vikingatids-
by på halvön Eiderstedt i Schleswig (en avbil
das på bokens skyddsomslag) men Tekniska 
museets icke obetydliga samling av karvstic
kor från svenska hyttor och bruk har förf. 
missat. Däremot berör och avbildar förf. någ
ra av de nya viktiga fynden från Bryggen i 
Bergen, en schweizisk " t e s sd" och ett par 
"tally sticks" ur den kanske mest beryktade 
samlingen av alla: de karvstockar som den 
engelska skattkammaren, the Exchequer, ha
de samlat på sig under åtskilliga århundraden 
men som 1834 till största delen ovist nog elda
des upp. 

Förf. upptar i sin litteraturförteckning det 

1966 av Albert Eskeröd och Gerda Holm ut
arbetade förslaget till musdnomenklatur för 
"byorganisationens artefakter", dit de flesta 
karvstockstyper kan hänföras. Denna no
menklaturutredning har uppenbarligen varit 
förf. till stor hjälp vid föremålens klassifika
tion och väglett honom i hans egen undersök
ning utöver gränsen för de egentliga räkne-
kavlarna. Hans definition av termen karv
stock inbegriper också bud- och turordnings-
kavlar och andra för bysamfundets behov ut
bildade hjälpmedel för att hålla reda på för
delningen av byalaget åvilande förpliktelser. 
Något främmande framstår kanske att förf. 
inräknar också de ämbetskavlar, som har 
fungerat som värdighetstecken för ålderman
nen i byalaget, mätstänger som har använts 
vid stångfällningen av bymarken, och lottpin-
nar varmed man fördelat olika nyttigheter 
genom utlottning. De senare sammanför han 
med de av Tacitus beskrivna spådomskavlar-
na hos germanerna och lottningskavlar kända 
från olika håll till en grupp, som förf. med ett 
mindre lyckligt uttryck kallar "ockultstoc-
kar" . 

Förtjänstfullt är att förf. drar fram åtskilli
ga arkivaliska uppgifter och i tryck framlagda 
beskrivningar rörande användning av karv
stickor. Tillägg kan givetvis göras. Sålunda är 
Albert Eskeröds utredning om knävlingama 
från Brantevik i Fataburen 1950 märkligt nog 
förbigången. 

Utan att vara filolog ägnar förf. stor upp
märksamhet åt karvstockens terminologi. 
Han påpekar att ordet karvstock inte uppträ
der i svenska språket förrän efter 1600-talets 
mitt och verkar vara ett tyskt eller danskt 
lånord. I danskan a r e n "kerffuestock" belagd 
redan 1524 (använd för vedleveranser till 
Kristian II:s hov i exilen i Lier nära Antwer
pen). Äldre svenska benämningar är "skuru-
käpp" , "skurustock", "skårsticka" och "skiör-
s tav" . Jämför Frostatingslagens uttryck "sko-
rukefli"! "Skurukäpper" (Söderwalls supple
ment) är belagt i det av Erik Neuman utgivna 
latin-svenska glossariet från 1400-talets and
ra hälft som översättning till "dica", ett ord 
som i stora delar av Europa tillgreps för att 
återge karvstock på latin; eljest var "talea" 
o. likn. åtminstone i Väst- och Sydeuropa den 
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gängse termen, som ligger till grund för ital. 
"taglia", fra. "taille", eng. "tally". Förf. har 
inte observerat vare sig den latinska termen 
"dica" eller dess översättning "skurukäpp", 
inte heller det av Ingvar Jonsson (1971, s. 
101) framdragna domboksbelägget på "skiör-
stav" '(karvstock) på vilken skattebeloppen 
inskars' (Bjuråker 1662), en tydlig parallell 
till skattestaven från Ljusdal dat. 1627 i Nor
diska museet och till det av förf. anförda rätts
fallet (Kumo 1552), då en finsk bonde bötfäll-
des för att ha slagit sönder bolmannens "sku-
ru keppe, som de pläga bära upp skatten 
med". Av språkliga skäl hävdar förf, att vi
kingarna fört med sig karvstockama till Öst
europa. Han undgår därvid icke att snubbla 
på den vanskliga frågan, om det föreligger 
något samband mellan Birka och det likly-
dande ryska ordet för karvstock "birka", mel
lan birkarl och den finska benämningen på 
karvstocken "pirkkapuu" (birka-trä). Så 
länge den etymologiska expertisen visserligen 
inte kan förklara det ryska ordets härkomst 
men ändå förkastar tanken, att ett nordiskt 
ord ligger till grund (Sadnik & Aitzelmiiller, 
s. 321), och betraktar det finska ordet som lån 

från ryska språket (Itkonen & Joki 1962 s. 
574), torde förfis historiska slutsatser vila på 
svag grund. 

Prof. Grandell har all heder av detta etno
logiska lärdomsprov. Han analyserar i detalj 
karvstockens olika typer och funktioner och 
inskärningarnas betydelse. Framställningen 
är väldisponerad, synnerligen informativ och 
lättläst. 

Referenser: 
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Itkonen, E. & Joki, A.J. 1962. Suomen kielen etymoioginen 
sanakirja. 3. Helsingfors. 

Jonsson, I. 1971. Jordskatt och kameral organisation i Norrland 
under äldre tid. Akad. avh. Kungl. Skytteanska sam
fundets handlingar. No 9. Umeå. 

Sadnik, Linda & Aitzelmiiller, R. 1963-75. Vergleichendes 
Wörterbuch der slavischen Sprachen. 1 (A-B). Wiesbaden. 

Sam Owen Jansson 
Allévägen 14 C, 
S-161 36 Bromma, Sweden 

Symbolic and struclural archaeology. Ed. lan Hod
der. New Directions in Archaeology. Cam
bridge University Press 1982. 188 s. ISBN 
0-521-24406 4. 

Under de senaste åren har man kunnat ur
skilja förlag vilka publicerar bidrag från en
skilda forskare eller sammanställningar av 
flera forskare, som på ett utmärkt sett ger en 
inblick i vad som bedöms vara aktuell arkeo
logisk forskning inom anglo-saxiskt område. 
Närmast avses här Académie Press med se
rien Studies in Archaeology samt Cambridge 
University Press som i sin serie New Directions 
in Archaeology klart markerar inriktningen. 
Diaboliskt kan man uttrycka det så att publi
kationer i dessa serier är "ett måste" för dem 
som vill ta reda på vad som för tillfället är 

opportunt att behandla för att kunna tillhöra 
den arkeologiska forskningens "jet set". Även 
inom arkeologin förekommer ju klart urskilda 
modeinriktningar. Detta kan ses som något 
positivt då det medför att ett betydande antal 
forskare inriktar sig på ungefär samma arkeo
logiska tema vilket därvid blir ordentligt be
lyst. Problemet är dock att detta lätt kan 
medföra att den rådande probleminriktning
en blir något av en dagslända — snabbt över
gående och sedan lika snabbt bortglömd. En 
annan kritisk aspekt avser den nästan totala 
dominansen av bidrag från anglo-saxiskt om
råde. Det är bara att hoppas på presumtiva 
bidrag från bl.a. centraleuropeiskt skolade 
forskare. 

Det här recenserade arbetet med sammanlagt 
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tretton bidragsförfattare eminerade ur ett 
symposium som hölls år 1980 i Cambridge 
med titeln "Symbolism and Structuralism in 
Archaeology". Att denna titel inte behållits 
som boktitel framgår av det första bidraget 
från lan Hodder vilket far uppfattas som en 
programförklaring. Här går Hodder till storms 
mot New Archaeology vilken betecknas som 
klart funktionalistisk med fä medvetna försök 
att sammanföra normer och processer vid 
analys av det förhistoriska samhället. Även 
mot strukturalismen, som den framstår i 
exempelvis Lévi-Strauss' tappning, riktas kri
tik. Såväl funktionalism som strukturalism 
har misslyckats med att behandla relationen 
mellan kulturella normer och social anpass
ning. Arkeologin bör istället ses som en histo
risk vetenskap där de olika lämningarna av 
mänsklig aktivitet uppfattas som spår efter en 
aktiv process som omfattar materiell kultur, 
ideologi och struktur, en s. k. contextual ar
chaeology. Ism-begreppet får här ge vika vil
ket av recensenten, med en grundmurad 
misstro till ism-baserad fackindelning av 
forskningsbidrag, hälsas med tillfredsställel
se. 

Hodders inlägg utgör det första i bokens 
första del med undertiteln "The Development 
of theory". Danny Miller ger en detaljerad 
analys av problemen med att gruppera den 
materiella kulturen. Det är först då vi förstår 
sammanhangen mellan olika grupper av ma
terialkultur — den process som länkar dem 
samman — som vi med hjälp av den mate
riella kulturen verkligen kan klarlägga den 
historiska aspekten på förändring i materiell 
kultur. 

Christopher Tilley förordar ett synsätt på ut
formningen av sociala mönster och föränd
ringar inom dessa som han benämner dialek
tisk strukturalism. Bl.a. redovisar han en 
noggrann genomgång av sociala mönster, inte 
minst betydelsen av relationen mellan indivi
den och de mönster som uppstår av flera indi
viders medvetna agerande. Han påtalar också 
att den materiella kulturen inte är ett passivt 
element utan istället aktivt i utformningen 
och förändringen av sociala mönster. 

Någon direkt och entydig teori som kan 
utgöra underlaget för vidare studier av struk

tur och symboler i förhistoriska samhällen 
gives inte i dessa bidrag. Däremot erhålles 
flera anvisningar om i vilken riktning analy
sen bör föras och vilka felkällor och missupp
fattningar som föreligger. 

Den andra delen av boken som har underti
teln " T h e search for models" rymmer exem
pel på hur man i ett etnografiskt eller etno-
arkeologiskt material kan studera symboli
kens betydelse utifrån olika utgångspunkter. 
Detta exemplifieras med så olika premisser 
som statsbildning på Madagaskar, rumsupp
delning i hus från kuststäder i Östafrika, av-
skrädets fördelning pä boplatser i norra Ke
nya, keramikformemas roll inom samhället i 
södra Sudan samt gravskicket i det nutida 
och det viktorianska England. I de teorireso-
nemang som inleder varje bidrag kan några 
gemensamma drag urskiljas. Den symbolik 
som kan spåras i flera föremål och företeelser 
har i de flesta fall som avsikt att befästa den 
hierarkiska ordningen. Flera exempel redovi
sar hur artificiella objekt relateras till förete
elser i naturen för att försöka framställa 
hierarkin som en del i naturens ordning, allt
så närmast som en naturlag. 

Det gives också exempel på hur dessa före
ställningar kan leva kvar under lång tid där 
dess sociala övertoner kvarstår medan den 
ursprungliga tanken bakom symboliken helt 
eller delvis fallit i glömska. Det krävs därför 
ett historiskt perspektiv fiir att inse betydelsen 
av dessa företeelser. 

Den tredje delen benämns "Application: the 
analysis of archaeological materials". Reso
nemang och teorier, avseende symbolemas 
betydelse i det förhistoriska samhället, kan 
framdeles förväntas inta en viktig roll inom 
arkeologisk forskning. Detta visar de ambitiö
sa försök som företrädare för denna inriktning 
gjort att exemplifiera sina oftast komplexa 
teoretiska resonemang på ett faktiskt arkeolo
giskt material, alltså en direkt koppling mel
lan teori, metod och material. 

Margaret Conkey redovisar ornamentiken 
som en bas för en skisserad analys av det 
scnpaleolitiska samhället. Hon är av den upp
fattningen att detta samhälles relation till den 
fysiska miljön avspeglas i konsten. Här kom-
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mer ikonografin att spela en avgörande roll 
dä r det påpekas hur benets naturliga form 
eller grottväggens topografi utnyttjats som 
organiska delar i konstutövandet. 

Michael Shank och Christopher Tilley behand
lar ett för svensk arkeologi på flera sätt närlig
gande material, nämligen benfynden i några 
monumentala gravar, därav två gånggrifter i 
sydöstra Skåne. I artikelns inledning påtalas 
den dualism som föreligger bl.a. i relationen 
objekt—subjekt, natur-kul tur och individ
samhälle. Dynamiken i denna dualism är den 
enhet som skapar den sociala strukturen. 
Ideologin ses i detta sammanhang som den 
aktiva del vilken legitimerar den sociala ord
ningen inom ett samhälle och också medvetet 
döljer logiska motsatsförhållanden i de princi
per som ligger till grund för att upprätthålla 
elitens ledarställning. En ideologi kan marke
ras på flera sätt genom kulturella aktiviteter. 
En av dem som borde kunna spåras i det 
arkeologiska materialet är speciella behand
lingar av kroppen i gravanläggningar. Krop
pen kan därvid givas en ikonografisk betydel
se. De olika ansamlingar av människoben 
som påträffats i de monumentala gravarna, 
förutom de skånska även tre sydengelska, blir 
därför föremål fiir skilda former av analyser 
vad avser sammansättningen av kroppsdelar i 
förhållande till kroppen som helhet, till 
höger- respektive vänstersymmetri, till ål
dersgrupper och till placering inom graven. 
Av analyserna framgår att det föreligger ett 
medvetet urval av kroppsdelar i förhållande 
till ovan nämnda faktorer men att urvalet kan 
variera från grav till grav. Shank och Tilley 
avslutar med att påtala att dessa resultat står 
i skarp kontrast till andra analyser där det 
framgår att en individs sociala ställning också 
avspeglas i det sätt på vilket hon behandlas 
vid gravläggningen. I de här redovisade ana
lyserna har man i stället medvetet kamoufle
rat elitens ställning genom en kollektivt inrik
tad markering. 

I analyserna av benen beräknas varje ben
fynd som ett helt ben. Detta far betraktas som 
ett ställningstagande vilket kan ge långtgåen
de konsekvenser. Det borde inte ha inneburit 
ett alltför stort merarbete att beakta denna 
felkälla, speciellt som en analys av fragmente-

ring kunnat ge en vidare inblick i den medvet
na hanteringen av kroppsdelarna vid depone-
ringen. En aspekt som inte beaktas, då den 
delvis ligger utanför problemställningen, är 
om vissa kroppsdelar sorterades ut vid slutde
positionen i gravmonumenten. Som exempel 
på detta kan anföras att senmesolitiska bo
platslager ofta rymmer människoben men att 
dessa tillhör vissa kroppsdelar medan andra 
saknas (Larsson et al. 1981 s. 166). 

Stephan Shennan behandlar förhållandena 
under Mellaneuropas tidiga bronsålder. I 
materialet under ett tidigt stadium finner han 
vissa områden i väster med monumentala 
samlingsplatser och megalitgravar medan 
dessa element saknas i det östliga området. 
Något senare uppträder enstaka gravar inom 
hela området med ett mycket rikt gravgods. 
Shennan tolkar detta som en förändring så att 
olika ideologier förekommit under det äldsta 
stadiet men att ideologierna under ett senare 
s tadium i större utsträckning än tidigare varit 
koncentrerade kring individuella personers 
relationer till statusföremål. En centrering 
kring föremålen medförde att kontakten med 
avlägsna områden, som kunde erbjuda dyli
ka, ökade vilket i sig var förutsättningen lor 
en större ideologisk konformitet. 

lan Hodder, som utan tvekan kan betecknas 
som den tongivande inom den arkeologi som 
markerar symbolernas betydelse, därtill är 
han en idékälla av högsta rang, försöker med 
sitt bidrag i denna del av boken tolka sam
hällsförhållandena utifrån ornamentiken på 
lerkärl. Generellt ser han i en tydligt zonerad 
ornamentik en antyden till konflikter och kon
traster i ett samhälle. Mindre markerad zone-
ring och också färre kärlformcr, tyder på ett 
mindre konlliktfyllt samhälle. Hodder arbetar 
med material från trattbägarkultur och snör
keramisk kultur i Nederländerna, men förhål
landena inom detta område, vad avser såväl 
förändringar av ornamentikens utformning 
som kulturförhållandena, har stora likheter 
med de sydskandinaviska förhållandena. Den 
äldsta trattbägarkeramiken rymmer mindre 
belägg för en zonerad ornamentik men denna 
form av ornamentik ökar för att i slutet av 
trat tbägarkulturen avta i betydelse. Kontras
terna inom samhället, och troligen mellan 
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samhällena, uppfattas därför som störst i det 
mellersta skedet av trattbägarkulturen. Slut
skedet uppfattas som en övergång från en 
kollektiv markering av ideologin till en tydli
gare individualisering. Megalitgravar uppfö
res inte längre och ett gravskick baserat på 
enkelgravar introduceras. Kanske denna för
ändr ing har samband med en övergång från 
en kontroll av mark till en kontroll av arbets
kraft. Liknande resonemang avseende kärl-
ornamentiken appliceras på den bandkera
miska kulturen med en ökad zonering av den
na under en sen del av kulturen. 

Hodders tankebanor kan förhoppningsvis 
stimulera till fortsatta studier av det neolitis
ka samhällets utformning. I likhet med myc
ket annan arkeologisk forskning baseras dock 
en stor del av resonemangen mera på tro än 
vetande. O m man accepterar ett antagande 
at t ansamlingar av enskilda gravanläggning
a r varit betydande territoriella markeringar, 
en uppfattning som stöds av vissa forskare, 
skulle detta föra till helt andra slutledningar 
(Chapman 1981 s. 74ff.) Hodder uppfattar 
exempelvis inte större gravfält som en territo
riell markering på samma sätt som en mega
litgrav. 

Bokens sista del utgöres av ett kommenteran
de bidrag av Mark Leone där han påtala bety
delsen för artikelförfattarna av Gordon Chil-
des metod att utifrån marxistiska principer 
föra samman forntid och nutid. Det framgår 
tydligt av de olika bidragen, där Childe är 
den mest citerade författaren. Men här bör 
också påtalas att Childe flitigt citerats av re

presentanter för New Archaeology vilket än
nu tydligare accentuerar Gordon Childes 
banbrytande insatser inom probleminriktad 
arkeologi. 

Att läsa denna bok och andra bidrag med 
samma inriktning (Hodder 1982a; 1982*; Mil
ler & Tilley 1984) ger en reaktion som liknar 
den många arkeologer upplevde då idéerna 
nom New Archaeology började vinna terräng 
"högan Nord" omkring 1970. Denna blåste 

n nya uppfriskande vindar parade med idéri
kedom och entusiasm. Vi far hoppas att den 
nya inriktningen kan föra den arkeologiska 
forskningen in på nya vägar — breda, smala 
och säkert också in i återvändsgränder. Lite 
ironiskt, men också med en seriös underton, 
kan parodieras: "(New) archaeology is dead, 
long live (Contextual) archaeology". 
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I modern arkeologisk forskning ses tvärveten

skapligt inriktat samarbete som en mycket 
önskvärd och oftast nödvändig del. Visst be
drivs det mycket tvärvetenskap men det är 
trots allt så att de ambitiösa insatserna alltför 
sällan redovisas som integrerade delar i en 
forskningsrapport. I flertalet fall får varje for
skare sin speciella, från övriga bidrag klart 
avskilda rapportdel. Att följa en röd tråd, som 
en för samtliga forskningsinsatser gemensam 
klart uttalad problemställning, hör tyvärr in-
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te till vanligheten i arkeologiskt inriktade 
publikationer. Detta kan delvis bero på att 
forskare på grund av sina speciella inriktning
ar inte alltid är införstådda med andras ar
betsmetoder och dessas möjligheter eller be
gränsningar. Men att den efterfrågade typen 
av sampublikation existerar och därvid kan 
ge intressanta aspekter på ett förhistoriskt el
ler historiskt förhållande, framgår genom en 
undersökning av en boplats och dess resurs
område på Grönlands västkust, där under
sökningar utförda av företrädare för arkeolo
gi, etnografi och zoologi-osteologi vävs sam
man kring en gemensam, probleminriktad 
analys. 

Fyndplatsen Aasivissuit som på grönlänska 
betyder Det Stora Sommarlägret, ligger i den 
centrala delen av det största isfria området på 
Västgrönland med en omfattning av 18000 
km2 . Område t karakteriseras av en bergig och 
fjordrik kuststräcka samt ett mindre kuperat 
inland, genombrutet av vattenvägar i form av 
flod- och sjösystem, ofta som en supramarin 
fortsättning av de djupt inträngande fjordar
na. 

Anledningen till att undersökningarna av 
den aktuella fyndplatsen inleddes, var önske
målet om att utforma en bevaringsplan för 
äldre lämningar efter mänsklig aktivitet för 
vilken ett faktaunderlag avseende fornläm
ningar var nödvändig. Inom den egentliga 
kustzonen har ett flertal undersökningar be
drivits medan kunskapen om inlandsboplat
sernas struktur var ytterst begränsade. Därför 
utvaldes Aasivissuit som en lämplig lokal 
med målsättningen att genom undersökning
a r fa en vidgad kunskap om utvecklingen av 
jaktformerna på och resursutnyttjandet från 
en inlandsboplats. 

Inledningsvis redogöres för de tillgångar i 
form av jaktvilt som kan tänkas ha utgjort ett 
viktigt underlag för att utnyttja inlandet. Till
gången på fisk är nästan obefintlig i fyndplat
sens närmaste omgivning trots ett läge i än
den av en större, långsmal sjö. Under som
marhalvåret är däremot sim- och vadarfåglar 
rikligt representerade. Av större däggdjur do
mineras faunan helt av cariboun. Idag kan 
man följa dess förflyttning från kustvistelse 

under vintern till inlandsuppehåll under som
maren. Dock framgår att cariboupopulatio-
nen under historisk, tid d .v . s . från 1700-ta-
lets första del, har uppvisat mycket stora an-
talsfbrändringar. Denna kan på några årtion
den variera med upp till 90 % med ett genom
snittlig intervall på 120 år mellan popula-
tionsmaxima. Även om människans insats av
seende dessa förändringar inte kan uteslutas, 
synes huvudfaktorn dock vara klimatföränd
ringar. Ett fuktigare klimat med ökad snö
mängd har haft en katastrofal inverkan på 
caribous tammen. 

Som etnografiskt undersökningsmaterial 
föreligger ett antal nedtecknade historier om 
jakten på främst cariboun. Visssa går tillbaka 
till tiden före skjutvapnens tid, d .v .s . före 
tidigt 1800-tal, då pil och båge var det vikti
gaste jaktvapnet. I dessa berättelser beskrivs 
cariboujakten i inlandet som en drevjakt där 
kvinnorna drev flocken fram mot färdigställ
da gömslen där männen hade möjlighet att på 
kort håll skjuta ned djuren. Jakten var därför 
en angelägenhet för flera familjer. Med intro
duktionen av skjutvapen, i form av flintlåsge
vär, förändrades jaktformema markant. Jak
ten kom att bedrivas individuellt där jägaren 
spårade upp enskilda djur. 

Fyndplatsen Aasivissuit är belägen vid den 
inre delen av ett flod-sjö-system, med inlands
isen på ett avstånd av ca 40 km österut. Enligt 
muntliga källor tog förflyttningen från kusten 
in till den aktuella fyndplatsen tre dagar då 
man längs stora delar av sträckan förflyttade 
sig med båt. 

Den arkeologiska undersökningen var inte 
uteslutande inriktad på boplatsytan utan dess 
värde ligger främst i försöken att se fyndplat
sen som en del i ett system av lämningar av 
såväl ekonomisk som social funktion. Inom 
ett 7 x 5 km stort område har samtliga anlägg
ningar dokumenterats, sammanlagt 272 styc
ken. Några inussuk, rader av små rosen eller 
ett par enstaka stenar som uppvisar en män
niskoliknande form, har registrerats. Dessa 
har fungerat som avspärrningar i drevjakten. 
Små halvmånformade stenvallar fungerade 
som gömslen att skjuta ifrån då flocken drevs 
genom dalstråken ned mot boplatsen. Antalet 
anläggningar med social funktion är begrän-
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sade med bl .a . ett mindre antal gravar invid 
Aasivissuit. 

Inom den ca 4000 m2 stora boplatsytan 
upptogs provgropar och ett mindre schakt. 
Här inriktades arbetet på att fä fram ett fynd
material for datering av bosättningen samt 
benmaterial för en osteologisk analys. Även 
om undersökningsytan var mycket begränsad 
i förhållande till fyndplatsens omfattning, ger 
de arkeologiska och osteologiska analyserna 
ett underlag fiir att belysa hur funktionen för 
boplatsen varierat under användningstiden. 
Det framgår att fyndplatsen inte haft någon 
konstant funktion. Vissa ytfynd tyder på nå
gon form av aktivitet daterad till Saqqaq-kul-
tur under det andra årtusendet f. Kr. De äld
sta stratigrafiskt belagda fynden tillhör dock 
tidig Dorset-kultur radiometriskt daterad till 
ett par århundraden f. Kr. Därefter saknas 
bosättningslämningar under ett årtusende. 
Fram till 1400-talet är dock fynden fåtaliga 
och inlagrade i tunna flygsandslager vilket 
antyder att platsen använts av mindre grup
per med intervaller på flera år. Fågeljakt har 
under denna tid varit ett viktigt komplement 
till jakten på caribou. Fynd av sälben vittnar 
om att överskott från kustjakten förts med in 
till inlandslägret. 

En markant ökning av fyndmängden kan 
beläggas under perioden 1650-1750 bl.a. 
genom ett närmast kompakt benlager. Sanno
likt har drevjakt, utförd av flera familjer, före
kommit under denna tid viken också sam
manfaller med ett maximum för cariboupo-
pulationen. Det är under denna period som 
inussuk-system bygges. 

Efter denna intensiva fas upphör bosätt
ningen troligen helt för att under tidigt 1800-
tal åter påvisas bl .a. i form av fragment av 
bössflintor vilket representerar en viktig för
ändr ing av jakttekniken. Bl.a. de mera frag-
menteradc benen tyder på att man på ett 
bättre sätt tog till vara det fällda bytet. Under 
den senare delen av 1800-talet används bo
platsen sporadiskt. Muntliga källor anger yt
terligare en intensiv bosättningsfas under ti
digt 1900-tal men denna kan dock inte beläg
gas i fyndmaterialet. 

Undersökningen av Aasivissuit visar att 
funktionen för en och samma plats radikalt 

kan ändras även om bosättningen ägt rum 
under samma årstid d .v . s . sensommar och 
tidig höst. I det aktuella fallet korreleras den
na omlagda funktion med en mycket påtaglig 
fluktuation av cariboupopulationen under 
den för Grönland förhistoriska perioden och 
en introduktion av skjutvapen under den hi
storiska perioden. Här bör påpekas att förfat
tarnas tolkning inte utan reservation kan ac
cepteras. Främst kan kritiken inriktas på att 
det undersökta området varit av mycket be
gränsad omfattning trots att provundersök
ningen antyder flera urskilda ansamlingar av 
främst ben. Fyndsammansättningen och 
fyndmängden kan, som också på några stäl
len framhålles i boken, uppvisa betydande 
variationer beroende av om den undersökta 
ytan berör en sovplats, en matberednings-
plats eller en avfallsyta. Belägg för konstruk
tioner i olika nivåer och på olika ställen styr
ker också misstanken om att undersöknings
ytan omfattar olika aktivitetsytor under de 
belagda bosättningsperiodema. 

Publikationen skulle också vinna betydligt 
på om de erhållna analysresultaten hade kor
relerats med fakta avseende kustbosättning
en. En analys av en inlandsboplats, hur väl 
den än genomföres, kan inte isoleras från för
hållandena som för ett samhälle utgör realite
terna under hela det hårda vinterhalvåret. 

Dessa undersökningsresultat bör bli en tan
keställare för dem som behandlar problemen 
rörande bas- och/eller säsongsboplatser. Un
dersökningsresultat som de avseende Aasivis
suit lar inte medföra att arkeologerna tappar 
lusten för dylika frågeställningar, utan bör 
istället bidra till ett ökat intresse för en nära 
kontakt mellan arkeologisk och zoo-osteolo-
gisk forskning. Främst avser detta studiet av 
de sydskandinaviska, som basläger tolkade, 
boplatserna från mesolitisk tid, vilka också 
rymmer ett betydande benmaterial och som 
därtill utnyttjats under intervaller av flera år
hundraden. En mera probleminriktad analys 
av benfynden skulle i så fall, om inte ge ett 
u t tömmande svar så dock indikationer för om 
dessa boplatser, liksom Aasivissuit-boplatsen, 
också fungerat i olika bosättningsmönster. 
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