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Recensioner 

Evy Berg, Dobbeltspor/E6-prosjeklet. Steinaklerlo-
kalileterfra senmesolittisk tid i Vestby, Akershus. Va
ria 32, Universitetets Oldsaksamling. Oslo 
1995. 174 s., 85 fig., 19 tab. ISBN 82-7181-123-1. 

Under sommaren och hösten 1993 företogs en 
serie undersökningar av fyndplatser från sten
ålder i Vestby kommun i Akershus. Anledning
en var byggandet av ett dubbelspår för järnvä
gen samt ny dragning av E 6:an. 

Vid rekognosceringarna fann man inte 
mindre än 61 platser med förhistoriskt materi
al, därav 43 stenålderslokaler. För att få ett re
presentativt urval undersökte man 11 platser 
med stenåldersfynd samt fyra av yngre datum. 
I den publicerade skriften redovisas endast de 
äldsta fyndplatserna. Där tillvaratogs ett stort 
material från N0stvetfasens början fram till 
övergången mellan äldre och yngre stenålder. 
Det rör sig om sammanlagt 60 617 artefakter 
av flinta och sten. 

Detta område var tidigare otillräckligt känt, 
och man såg därför den planerade undersök
ningen som en framkomlig väg för att få in
blick i kronologi och kulturutveckling. Presen
tationen i den föreliggande skriften är utförd 
så att den kan fungera som en bas för fortsatta 
studier, d.v.s. man har registrerat och beskrivit 
material och fyndförhållanden och tillfogat en 
redovisning av råmaterial. Spridningsanalyser 
ger vissa hållpunkter för slutsatser om aktivi
tetsytornas karaktär och upplyser om place
ringen och storleken på dessa. 

Alla de diskuterade fyndplatserna är regi
strerade med hjälp av provgrävning. Flertalet 
av de påvisade lokalerna ligger 40-60 m ö.h. 
Eftersom man inte fann kulturlager av det slag 
vi inte minst i Sydsverige är vana vid företogs 
utgrävningarna i skikt på 5 cm för att ge möj
lighet att avslöja bosättningar av olika ålder. 
Fyndmaterialet har katalogiserats efter typer 
och storlek. Trots de skickligt genomförda un
dersökningarna kunde inga egentliga anlägg
ningar beläggas, men det förekom ändå vissa 
koncentrationer av skörbränd sten jämte 

bränd sand. Ibland synes man ha röjt vissa ytor 
från sten. 

Vestby är den sydligast belägna kommunen i 
Follo, som är benämningen på ett område 
mellan Oslo i norr. Möss i söder, Oslofjorden i 
väster och insjön Oyeren i öster. I Follo ryms 
landskapstyper från kustzon till fjällskogsbygd. 

Det är naturligt att det finns många gemen
samma drag hos dessa fyndlokaler i Vestby, 
men man kan också påvisa olikheter. Ätta av el
va platser kan föras till fas 3 av N0stvet av typo
logiska skäl samt genom höjden över havet. En 
placeras i fas 4 av samma skäl jämte (^-date
ring. De två återstående visade sig endast vara 
spår av tillfälliga uppehållsplatser. 

Allmänt kännetecknande är att stenålders
platserna är ganska små och att fyndmaterialet 
kan tolkas som resultatet av några få uppehåll, 
vardera sannolikt under kort tid. De har dåti
da strandläge, ofta i mindre vikar och i lä för 
vindarna. En av lokalerna visar fyndspridning 
över ett stort område tydande på att man kan 
ha vistats där länge eller ha återvänt dit vid 
upprepade tillfällen. 

Materialet består av trindyxor och N0stvet-
yxor. Mikrospån tekniken är karakteristisk men 
frekvensen varierar liksom även kvaliteten. Det 
kan påvisas en successiv övergång från m i k r o 
spån till spån och avslag, använda för bl.a. tvär
pilar och andra eneggade spetsar. Jämförelser 
mellan Vestbyfynden och tidigare framkom
met material från östfold visar god överens
stämmelse. Man har stöd för uppfattningen att 
övergången från fas 3 till 4 ägde rum ca 
5 900-5 600 år före nutid. 

Fas 4 är en kortare period, som varar från 
senmesolitisk tid till början av neolitisk tid ca 
5 000 år före nutid. Det är en period som in
nehåller såväl äldre drag som nyare inslag, vil
ket kan tyda på att det egentligen är fråga om 
en tidig neolitisk fas, särskilt om man jämför 
med bosättningar på Sorlandet och i Västnor-

ge-
Råmaterialet är främst diabas samt vissa and

ra bergarter under fas 3 N0stvet, men sedan 
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faller, såvitt man nu kan bedöma, användning
en av bergarter bort under fas 4. Men efter
som det i materialet endast finns en boplats 
från fas 4 är det oklart om man kan dra några 
slutsatser av de hittills framkomna fynden. 

Analysen av boplatsernas kännetecken visar 
att flertalet lokaler har varit utnyttjade för ett 
eller ibland flera uppehåll av grupper, som lev
de av jakt, fångst och insamling av växter. Att 
just dessa verksamheter varit de aktuella fram
går bl.a. av mikrospån och pilspetsar. Malste
nar kan visa på att växtinsamling har förekom
mit. 

En av platserna är speciell genom att man 
där finner diabas, som i vissa fall bearbetats till 
halvfabrikat, medan man i andra fall finner att 
syftet varit att producera färdiga yxor. Till det
la ställe antas nian ha kommit upprepade 
gånger. 

Gj0lstad R 33, som är den yngsta fyndplat
sen, kan möjligen tolkas som tillhörande en 
grupp med en förändring i den sociala organi
sationen. Man har bott här under längre tid, 
även om det inte rör sig om en sammanhäng
ande period utan om flera relativt korta uppe
håll. 

Förf. menar att granskningen av dessa loka
ler ger en god inblick i Nostvetkulturen i re
gionen. Material som diabas, porfyr m.m. gör 
sig tydligt gällande. Fynden vittnar om att man 
både har använt lösa block av olika bergarter 
och brutit sten från fast berg. Diabas gällde 
mest för stora produkter som yxor, men före
komst av diabasavslag tyder på att inan också 
tillverkat annat än yxor. Flinta har lämpat sig 
bäst för småredskap. 

Det påpekas även att fortsatta mera djupgå
ende specialundersökningar kan ge ökad kun
skap om den sociala organisationen och om 
individers handlingar samt ge bättre möjlighet 
alt tolka aktiviteter som på olika sätt lämnat 
spår efter sig. Därigenom kan man också föra 
in resultaten över större områden och avslöja 
sammanhang och kontakter på skilda nivåer. 

Alla de helt eller partiellt undersökta fynd
platserna låg i skogsterräng. Det är fräinsi 
fyndlokalerna i Gjolstad, Knapstad, Rod nedre 
och Stavengåsen, som beskrives relativt utför
ligt med uppgift om läge, stratigrafi, under

sökta ytor, fyndsammansättning och daterings-
möjligheter. 

Valet av råmaterial visade sig efterhand vara 
en mycket viktig fråga. Flinta var ju vanligast 
n u n på varje fyndplats var det mer sten än flin
ta. Det blev då angeläget att registrera gång-
bergarter i undersökningsområdet, huvudsak
ligen diabasförekomster men även andra berg
arter. För detta ges en särskild redovisning i 
boken. Inte mindre än 14 diabasgångar karte
rades. Analyserna utfördes visuellt int-ii förf. 
anser att dessa bör kompletteras med tunnslip 
och ev. även med geokemiska undersökningar. 
Men redan med den första, relativt enkla me
toden kunde förf. konstatera viss samstämmig
het mellan de registrerade gångbergarterna 
och diabasmaterialet på boplatserna. 

På dessa boplatser kan olika slags aktiviteter 
avläsas utifrån fyndkategori och spridning. Del 
framgår exempelvis tydligt att man på vissa 
ställen arbetat med själva diabasrävaran och på 
andra platser med hantering av fångst, vilket 
ger sig tillkänna i föremål som skrapor, sticklar 
och borr. Ben, horn och trä har säkert bearbe
tats på vissa platser. Det bar också förekommit 
tillverkning av diverse småredskap. Ibland kan 
flera koncentrationer av material beläggas in
om en aktivitetsyta med delvis varierad fördel
ning. En del avfall är sådant som fallit till mar
ken vid tillverkningen och fått ligga kvar, 
medan litet större bitar synes vara kastade ett 
stycke från arbetsplatsen. Det är även en skill
nad mellan fyndsammansättningen på en 
plats, som använts tillfälligt i samband med 
fångst i närheten och där föremålen är fåtaliga 
och lätt identifierbara, och en annan boplats 
med spår efter kanske något längre vistelser 
resp. fler besök. 

Evy Berg bar gjort en värdefull insats genom 
au systematiskt redovisa undersökningen av 
stenålderslyndplalserna i Vestby. Positivt är att 
inan fär en uppfattning om fyndlokalernas ka
raktär, belägenhet ocb datering. Viktiga är ock
så hennes redogörelser för de använda råmate
rialen. Man konstaterar samtidigt att det rör sig 
om platser där anläggningarna inle är särskilt 
tydliga ocb där det är svårt att dra helt pålitliga 
slutsatser orn olika drag i bosättningen. 

Hennes rapport är ett första steg i en mera 
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djuplodande undersökning av detta område 
och framstår därför som angelägen och för
tjänstfull. Det fanns, som så ofta, inte möjlig
het att gå vidare med kompletterande fältar
beten i syfte att eventuellt finna lokaler med 
bättre bevarade anläggningar och kanske även 
ett tydligare samband mellan olika gruppers 
bosättning, d.v.s. rekonstruera ett mönster för 
bur människor under vissa förhistoriska perio
der förflyttade sig mellan platser med varie
rande försörjningspotential liksom även med 
olika resurser i fråga om råmaterial för red-
skapsframställning. Även föremålen skulle då 
på skilda sätt kunna tas upp till fördjupade 
analyser, vilket förf. själv påpekar. I ett vidare 
perspektiv önskar man svar på frågor om hur 
människor i dessa stenålderssamhällen levde 
sina liv inte bara i materiellt hänseende utan 
även andligt, vad de trodde på och vilka ut
tryck detta kan ha tagit sig i deras omgivning. 
Den som tar sig an en sådan uppgift har under 
alla omständigheter ett gott utgångsläge. 

Märta Strömberg 
Arkeologiska institutionen 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Lisbeth Pedersen, Anders Fischer och Bent 
Aaby (red.), Storebcell i 10.000 år. Mennesket. ha
vet og skoven. Storebaeltpublikationerna. Kö
benhavn 1997. 339 s., ill. ISBN 87-89366-96-4. 

När detta skrivs har de arkeologiska utgräv
ningarna för de direkta Öresundsbroanslut-
ningarna avslutats och pylonerna för h ö g b r o 
delen har nått en sådan höjd att de inkor
porerats i bilden av den sydskånska kusten -
som man ser den från andra sidan sundet. 
Samtidigt går tågen över Storebadt i regelbun
den trafik och snart kan man ocksä färdas över 
med bil. När man läser den här aktuella boken 
ligger det nära till hands att göra jämförelser 
mellan brobyggena över Storebaelt och Öre
sund. I vissa avseenden uppvisar de betydande 
likheter, i andra markanta skillnader. 

Boken har enligt inledningen kommit till 
för att danska arkeologer skall få möjlighet att 
för en bred publik informera om de a rkeo lo 

giska undersökningarnas resultat. Denna 
tjocka bok med ett rikt illustrationsmaterial 
som i huvudsak består av färgbilder har bekos
tats av A/S Storebadtforbinddsen. Redan här 
ser man en viktig skillnad i brokonsortiernas 
syn på den arkeologiska insatsen. Svedab, som 
organiserar såväl bygget av Öresundsbron som 
dess närmaste landanknytning, har med emfas 
motsatt sig alla kostnader som kan knytas till 
en publicering utöver de rapporter som krävs 
efter en arkeologisk utgrävning. Förklaringen 
kan ligga i ordalydelser i bokens inledning: »I 
Danmark bar del la"nge vaeret tradition for at 
informera bredt om videnbskabdige landvin-
dinger, og dansk arkaeologi har tilmed altid 
haft stor folkelig bevågenhed.» Bakom utgiv
ningen ligger nog inte uteslutande ett osjäl
viskt bidrag till att vidga det danska folket kul
turella informationsvärld utan också en 
medveten beräkning att satsningen med att 
bekosta inte bara boken utan också tiden för 
författandet och redaktörskapet ger god re
klam och därmed ekonomisk vinning. 

Man har verkligen vinnlagt sig om en pre
sentationsform som innebär att boken blir till
gänglig för om inte en allmänhet så för den 
stora gruppen arkeologiintresserade danskar. 
Korta kapitel kompletteras med pedagogiskt 
utformade grafiska kartor och bilder. Det finns 
en välbalanserad relation mellan fakta och 
tolkningar. Att man ansträngt sig för att ge b o 
ken en lättförståelig utformning har dock inte 
betytt att den blivit intetsägande och ointres
sant för en arkeologisk sakkunskap. Av speci
ellt värde är att författarna inte nöjer sig med 
utgrävningarna i samband med brobygget 
utan också beaktar tidigare fyndförhållanden. 
På detta sätt kan gammal information relate
ras till nya undersökningsresultat Att en bety
dande del av presentationen redovisar hur te
oretiska utgångspunkter omsattes i praktisk 
utformning, liksom hur olika analysmetoder 
fungerar och vad de kan ge för resultat, ger 
boken ett mervärde av betydelse för exempel
vis arkeologiundervisningen. 

Boken inleds med en presentation av geolo
gin i Storebaelt, som också visar på den kraftiga 
omlagring som sedimenten utsatts för. Att 
Storebaelt förändrats betydligt under senglaci-
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al och tidig postglacial tid har varit direkta im
plikationer för att genomföra marinarkeolo 
giska eftersökningar och undersökningar av 
dränkta boplatser och kustanknutna anlägg
ningar. För denna typ av marinarkeologiska 
undersökningar har dansk arkeologi under ett 
flertal år byggt upp en omfattande teoretisk 
och empirisk kompetens. 

Från sundets botten liksom från en en igen
vuxen havsvik vid Halskov på den själländska 
sidan har ett betydande antal stubbar och 
stammar upptagits och blivit föremål för såväl 
radiometrisk som dendrokronologisk datering 
för att skärpa kunskapen om Storebaelts ut
veckling som sund. På detta sätt erhålles en in
blick i transgressionsförloppen under ungefär 
3 000 år (6800-4000 f.Kr.; samtliga tidsangivel
ser är kalibrerade värden). Genom en kombi
nation med radiometriskt daterade torvlager 
framtonar en detaljinformation om den snab
ba havsnivåstigningen på drygt 25 meter un
der senboreal-tidigatlantisk tid (ca 7000-6000 
f.Kr.). Samtidigt kan trädproverna från Store-
ba-lt kombineras med andra fynd till en nästan 
helt sammanhängande grundkurva från 6000 
f. Ki". 

Omfattande d tc i sökningar av boplatser uti
från modeller baserade på urvalskriterier för 
olika bosättningsformer gav ett rikt material. 
Främst insatserna vid Mnsholm Bugt på den 
själländska sidan gav intressanta resultat där 
fynden ger en ny inblick i övergången från 
Maglemosekultur till Kongemosekultur. Fynd
platser som i dag är belägna invid kusten gav 
organiska och oorganiska lämningar från mel
lersta Ertebollekullur. Det område på den själ
ländska sidan där vägförbinddseii skulle kny
tas till brofästet sammanföll med läget för en 
under senmesolitikum och tidigneolitikum ex
isterande smal havsvik - Halsskov Överdrev -
med omfattande lämningar efter bebyggelse. 

Vid en av utgrävningarna framkom betydan
de delar av ett ca 30 meter långt parti av en 
fångstarm till en stationär fiskeanordning i 
form av sammanflätade grenar vid en rad tält-
ställda stolpar. Delta visade sig tillhöra delar av 
en upp till 200 meter lång arm från tidigneoli
tikum. På den andra undersökningsplatsen i 
den forna fjorden framkom rester av senmeso

litiska fiskeanordningar. Ett bredare perspek
tiv på fyndet ger etnologiska uppgifter om s.k. 
ålgårdar, tillverkningsförsök och vedanalyser 
som utökar kunskapen om tidiga odlingsland
skap. I det genom röjning av betesmarker och 
odlingsytor förändrade landskapet fanns rik
ligt med smala stammar och grenar, lämpliga 
för bygge av stationära fiskeanläggningar. 

Under några århundraden kring 5000 f.Kr. 
har del vid etl litet men markerat näs i fjorden 
deponerats hela eller delar av minst tre stock
båtar, en mjärde, en yxskaftsdel, tillspetsade 
käppar m.m. Eftersom boplalsavfall i egentlig 
mening saknas uppfattas platsen som en na
turlig deposition av kringdrivande träföremål. 

På Horsekaer, en till synes obebodd ö i den 
forna lagunen, framkom ytterligare tre senme
solitiska slambåtar. Dessa hade hållits kvar vid 
stranden av nedslagna pålar. Detta fynd tolkas 
antingen som en ansamling märkligt avfall el
ler som resterna efter en grupp vinddrivna fis
kare, med vilka lagunens folk gjort processen 
kort. Man kan dock inte undvika att fundera 
kring ifall det inte finns rimligare tolkningar 
än naturliga lafönomier eller ond bråd död. 
Hade fynden tillhört neolitisk tid är jag ganska 
säker på att man funderat kring någon form av 
medvetna nedläggningar - offerplatser! Ett 
betydande antal lerkärl och andra föremål 
från denna tid är nedsatta i havsvikar! Det 
finns flera mesolitiska fynd frän Sydskandina
vien som har stor likhet med neolitiska offer
handlingar. 

Stockbåtar och pilbågar är artdäktförmer 
som uppträder förvånansvärt ofta på välbeva
rade fyndplatser, medan exempelvis pilskaft 
och olika former av behållare är ytterst sällsyn
ta. I den senmesolitiska världsbilden kan det 
ha funnits lydliga regler för hur man borde 
handskas med uttjänta redskap. 

Flera boplatser från ertebölletid blev före
mål för undersökningar av varierande omfatt
ning. Återigen bar en skolästyxa påträffats som 
lösfynd i direkt anslutning till en senmesolitisk 
boplats. Denna exotiska ar tdäkt lörm fortsät
ter att gäcka forskningen. 

Sprog0 ligger mitt i Storebaelt och har där
för blivit en mellanstation för bro- och tunnel-
systemet Därför blev betydande delar av den 
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drygt kilometerlånga ön föremål för prov- el
ler slutundersökning. Det visade sig att ön va
rit bebodd och uppodlad under tidig- och 
mellanneolitikum medan lämningar från yng
re perioder var dåligt företrädda. 

Boken avslutas med några kapitel som berör 
båtar och båttrafik i Storebaelt från senmesoli
tiska stockbåtar till färjetrafikens ursprung. 

De arkeologiska undersökningarna i och kring 
Storebaelt har också innefattat en betydande 
tvärvetenskaplig insats. Man har därför givit 
ett stort och väl motiverat utrymme för pre
sentationer av de naturvetenskapliga forsk
ningsinsatserna och deras relation till det kul
turhistoriska förloppet. 

Även om analyserna av såväl kulturella som 
naturbetingade förhållanden är omfattande så 
saknar jag en tydligare sammanhängande pre
sentation. Det blir svårt för en läsare att se de 
stora sammanhangen - bosättningen utmed 
Storebaelt liksom i anslutning till lagunen 
Halsskov Överdrev med dess stationära och 
dynamiska inslag. Informationen finns i boken 
men den är tyvärr inte sammanställd. 

Av förklarliga skäl får stenåldern en stor roll 
i den aktuella publikationen. Det är lämningar 
från denna tid som helt dominerar bland un
dersökningarna. Men boken hade fått en för
djupad dimension ifall också senare perioder 
hade givits ett något större utrymme. Några 
kapitel borde ha ägnats åt Storebaslts betydelse 
som kommunikationsled eller barriär i brons-
och järnålderssamhället. 

Trots några kritiska synpunkter är det totala 
intrycket av boken positivt. Dansk arkeologi 
har tillförts ett bidrag av största värde både för 
fackfolk och den stora skaran arkeologiintres-
serade. Man kan fråga sig varför ämnet i Dan
mark, med en kostnad för exploateringsarkeo
logi som är en bråkdel av den svenska, kan ha 
en så stor genomslagskraft i samhället. Insatser 
som denna bok är en förklaring. En annan 
kan vara att man genom en bättre kontakt 
med allmänheten i form av amatörföreningar 
och föreläsningsserier lyckas nå ut med sitt 
budskap. I Sverige är antikvarisk verksamhet 
fortfarande i väsentlig omfattning en sak för 
de initierade trots att arkeologiprogram i tv 

har en mycket stor tittarskara. Det finns idag 
en ytterst god grogrund för arkeologiförmed
ling i Sverige. För att inför allmänheten moti
vera de höga exploateringskostnaderna är det 
helt nödvändigt att de grävande institutioner
na efter fullföljda insatser i exempelvis Öre
sundsbro och Västkustbaneundersökningarna 
publicerar rikt illustrerade och pedagogiskt 
välutformade böcker. De behöver inte vara av 
samma imponerande format som den här ak
tuella, men man har mycket att lära av att läsa 
den. 

Lars Larsson 
Arkeologiska institutionen 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Michd-Alain Garcia og Madiha Rachad, L'art 
des origines au Yemen. L'édition du Seuil. Paris 
1997. ISBN 2-02-032278-1. Pris Ff 245. 

Jesiis j \ l tuna, Vart des cavernes en pays basque. 
Les grottes d'Ekain el dAltxerri. L'édition du 
Seuil. Paris 1997. ISBN 2-02-032340-0. Pris 
Ff295. 

Det franske forlaget Editions du Seuil startet for 
få år siden en serie store, rikt illustrerte boker 
om helleristninger og malinger - Collection 
«art rupestre» - redigert av Dr. Jean Clottes, 
hvorav de to fordopig siste ble utgitt hösten 
1997. Serien er etter hvert blitt så stor at det er 
mulig å skimte et m0nster i utgivdsespolitik-
ken. Denne synes å gå i to retninger, en for-
holdsvis detaljert presentasjon av huler med 
paleolittiske malinger i S0rvest-Europa og mer 
generdle översikter över helleristninger og 
malerier i (sett fra Frankrike) eksotiske land. 

Til den siste retningen h0rer boken om 
bergbildene i Jemen. Den innledes med en be
skrivelse av landskapet för de enkelte motive
ne presenteres. De fleste av disse forestiller 
dyr, for det meste nålevende, men også lo for 
lengst utd0dde arter: urokse og en boffdar t 
Figurene som forestiller disse dyrene er tegnet 
i en stilart for seg og regnes som de eldste rist
ningene. Til sammen fire faser er skilt ut, men 
det sies lite om begrunndsen for denne inn-
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delingen og dateringen av dem. Dette skyldes 
nok for en stor del de generd le vanskene med 
å datere bergbilder, men vel også en relativt 
beskjeden arkeologisk innsats i området. 

En vesentlig del av boken består av beskri
vdser av lokaliteter naer Saada, Sanaa og Rada, 
men disse blir for summariske. Vi får ikke noe 
inntrykk av verken figurene, lokalitetene eller 
landskapet r u n d t Dette oppveies likevel noe 
av billedutvalget i boken som helhet. 

Den andre boken er en mer detaljert beskri
velse av to huler med malerier og ristninger i 
spansk Baskerland, Ekain og Altxerri, som 
begge ligger sorvest for San Sebastian. Hulene 
er relativt små, omkring 100 m länge, og ble 
oppdaget i 1960-årene. Begge rommer måleri
er og ristninger fra Magdalénien, men mens 
Ekain domineres av malerier, domineres Altx
erri av ristninger. Det er påvist omkring 65 fi
gurer i Ekain og 120 i Altxerri. I Ekain er det 
gjort arkeologiske utgravninger, som også pre
senteres, samtidig som det gjores en sammen-
liknende studie av forholdet mellom dyrearte-
ne som er representert blant bergbildene og i 
det osteologiske materialet fra denne og flere 
andre huler. 

Som de tidligere utgitte bokene i serien, er 
det delikate trykksaker i stort format, rikhol-
dig illustrert med färgebildcr og kart. Når seri
en likevel synes å halte noe, skyldes det at man 
tilsyndatende har villet få både i pose og sekk, 
dvs. nå både spesialister og allmennheten. Bo
ken om bergbildene i Jemen er nok klarest ret-
tet mot allinennheten, men fordi det dreier 
seg og et lite kjent materiale fra et vanskelig til
gjengelig landskap, bor den likevel også inter-
essere spesialister. Boken om de lo hulene i 
Baskerland er vanskdigere å klassifisere. Også 
den har nok den generell interesserte all
mennheten som sin primaere målgruppe, men 
den er samtidig så systematisk i sin gjennom-
gang av materialet - i tekst og bilder - at den 
framstår som et nyttig supplement til den Hora 
av litteratur som er kommet om den paleolit
tiske hulekimsten i Sorvest-Europa. 

Kalk Sognnes 
NTNU Vitenskapsmuseet 

NO-7004 Trondheim 

L. van Impe, Godenmacht Krijgerskrachl. Gallo-
Romeins Museum, Tongeren 1 maj - 6 juli 
1997. 36 s. 

Som ringar på vattnet har kännedomen om 
guldringsfynden från Vittene nått vida om
kring. Därför var det helt naturligt att man på 
det gallo-romanska museet i Tongeren i Belgi
en absolut ville ha med en Vittenering då man 
kring årsskiftet 1996-1997 planerade en ut
ställning kring ett eget fynd med keltiska guld
armringar - det år 1995 påträffade depåfyndet 
från Beringen i provinsen Limburg. Lån bevil
jades också av den första Vitteneringen - den 
som är så lik den stulna Havorringen (se Erik 
Nyléns artikel i Fornvännen 1996, s. 1 ff.). Mö
dorna resulterade i en praktfull men ändå 
ganska sparsmakad utställning som under ett 
par sommarmånader utgjorde en unik sam
lingsplats för en rad andra keltiska eller kel-
tiskinspirerade praktringar från flera olika län
der. Ringarna var effektfullt utställda i 
montrar som doldes bakom svarta glasväggar 
och endast kunde ses då montrarna tändes 
upp. Då utställningen var stängd såg man allt
så ingenting - ett klart plus ur säkerhetssyn
p u n k t 

Utställningens alittererande namn betyder 
ungefär Gudamakt och Krigarkraft Detta te
ma illustrerades inte bara av guldringar utan 
också av statyer, statyetter och andra bildfram
ställningar av gudar och krigare med ringbä-
randet som gemensam faktor. Till utställning
en hörde en katalog som tyvärr bara tryckts på 
flamländska men som innehåller mängder av 
kulturhistoriskt spännande notiser om bals-
ringar och deras bruk under keltisk och ro
mersk tid. I det följande ges en del exempel 
härpå, vilka också sammanfattar utställningens 
fokuseringar. 

I en exposé om bruket av halsringar konsta
teras att inom den keltiska kultursfären var 
bronshalsringar från ca 450 f.Kr. typiskt kvinn
liga smycken men att kring början av det 3:e 
århundradet utvecklades de till alt bli mans-
smycken. Grekerna använde inte halsringar 
men kallade dem som bar sådana för slrejilopi-
roi - 'r ingbärare' . Herodotos nämner att de 
användes av meder och perser och Xenopbon 
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berättar att adelsmännen vid Kyros hov bar så
dana. Kungen själv skall ha fått en av sin farfar. 
Också skyterna bar halsringar. Meder och per
ser bar sådana med låset vid nacken men sky-
ternas hade öppningen mot bröstet. Det ver
kar som om de eurasiska halsringarna haft sitt 
ursprung bland nomader på de sydryska stäp
perna, i Sydsibirien och Centralasien. De äld
sta imiterar ett flätat rep. I det arkeologiska 
museet i Neapel finns en mosaik från fauner
nas hus i Pompeji som visar Alexander som 
segrare över perserna i slaget vid Issos (333 
f.Kr.) men är ca 200 år yngre. På mosaiken ses 
också den slagne perserkungen. Alla männen i 
dennes uppvaktning bär gyllene halsringar 
med djurhuvudavsliitningar. 

Statyn av den döende gallem från Perga
mon, nu i capitolinska museet i Rom, är den 
mest kända av alla avbildningar med en keltisk 
torque (halsring). Statyn, eller dess eventuella 
förebild, anses har ingått i en figurgrupp som 
kung Attalos I (241-197 f.Kr.) rest med anled
ning av segern över tolistobogierna - en gala-
tisk stam. Halsringen antas hos kelterna ha va
rit förbunden med föreställningen om att 
binda eller knyta, vilket skulle hjälpa mot troll
dom. Gallerns halsring tolkas också som en 
odödlighetssymbol. 

En liten bronsfigur med torque som antagli
gen påträffats i Rom dateras till slutet av 3:e år
hundradet men föreställer enligt katalogförf. 
sannolikt en krigare som deltog i slaget vid Te-
lamon i Etrurien 225 f.Kr., även om andra an
ser att den visar en krigsgud. Enligl Tit ns Livi
us möttes romarna i det slaget av välbyggda 
unga män i första ledet vilka bar gyllene hals
ringar. Ästundan till dessa lingar uppges ha 
sporrat romarna att vinna. Bland deras krigs
byte märktes stora mängder av guldtorques. 
Livius nämner 1 471 sådana samt 247 pund 
guld. Gallier med sådana halsringar avbildas 
också på kronlisten på ett tempel från 2:a år
hundradet f.Kr. vid Civitalba nära Ancona. 

Kelterna uppfattade halsringarna som gu
domliga attribut. Del hände också att de offra
de sina torques till gudarna. Ett misslyckat för
sök att på det sättet blidka gudarna gjordes av 
Mox Ariovistus, insubriernas kung. Trots att 
han lovade krigsguden (223/222) att göra h o 

nom en torque av allt det guld han erövrade 
av fienden gick det ändå galet för honom i stri
den. 

Katalogförf. noterar Gundestrupkitteln och 
att det på denna finns en gud (Cernunnos) 
som sitter i buddhaställning. Han bär en tor
que om halsen och håller i en annan. I samma 
ställning sitter också en torqueprydd bronssta-
ty av en gud från Bouray-sur-Juine i Frankrike. 
Stenstatyer med halsringar är kända från orter 
i det gamla Gallien som Euffigneix (Haute 
Marne), Paule (Camp du Saint-Symphorien, 
Cötes d 'Armor), Limoges, Alaise-Sainte-Reine 
(Göte d 'Or) . Synnerligen ofta avbildat är ett 
stenhuvud med torque från Mseché Zehrovice 
i Tjeckien. 

Både hos kelterna och hos romarna hade 
torques en klart militär anknytning som rang-
tecken och utmärkelse, k r 391 segrade Titus 
Manlius Imperiosus i en duell med en keltisk 
motståndare. Han vann och skar huvudet av 
sin antagonist och prydde sig själv med dennes 
nedblodade torque. Därigenom fick han till
namnet Torquatus, ett namn som sedan över
gick på hans efterkommande. Av en liknande 
anledning får man förmoda att torques och ar-
millae (armringar) hos romarna kom att bli 
militära utmärkelsetecken, dona militaria. 

Besläktat med det militära bruket av torques 
var att använda dem som idrottspris. Exempel
vis utdelade Augustus en torque lill vinnaren i 
det s.k. Trojaspdet Likaså skänkte Alexander 
Severus (208-235) en sådan till Maximilins för 
dennes förtjänster och biskop Sidonius Apolli-
naris nämner att sådana gavs till segrare i häst
kapplöpningar. Torques användes också som 
diplomatiska gåvor. Är 171 kom en deputation 
av kelter till den romerska senaten för att kla
ga på en konsuls dåliga uppförande och fick 
då bl.a. två guldtorques som ursäkt. Det upp
ges också att invånarna i Gallia cisalpina skall 
ha givit Augustus en guldtorque som vägde 
100 pund. 

Enligt Strabo (La årh. f. Kr.) förvarade tec-
tosagerna sakralt inhägnad en gigantisk guld-
skatt i sin huvudstad Tolosa (Toulouse). En 
stor del av detta guld skall gallerna ha erövrat 
då de plundrade Delfi. Då romarna i sin tur 
plundrade Tolosa år 108 f.Kr. uppskattades by-
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tet till 15 000 talenter. Van Impe ställer sig kri
tisk till dessa uppgifter och menar att det mes
ta guldet rimligen kommit fram genom vask-
ning i floderna söder om Toulouse. Här finns 
också påfallande många guldskatter med tor
ques och andra smycken. 

Märkligt nog omnämner den annars av kel
ternas guld så intresserade Caesar inte deras 
halsringar. Suetonius skriver att Caesar plund
rat och skändat de galliska helgedomarna. Ge
nom den massiva införsel av guld som därige
nom möjliggjordes skall en kris ha uppstått på 
guldmarknaden i Italien. 

På den kulturhistoriska delen av katalogen 
följer en närmare presentation av depäfyndet 
från Beringen, som föranlett utställningen. 
Fyndet, vars exakta kontext inte kunnat fast
ställas, gjordes i samband med schaktningsar
beten för ett husbygge. Det föranledde en ar
keologisk efterundersökning. Depån består av 
25 guldmynt samt ett antal sönderbrutna guld
smycken, allt koncentrerat till en yta av några 
kvadratdecimeter inom det över 1 000 kvadrat
meter stora undersökningsområdet. Inom det
ta förekommer mängder av stolphål som utgör 
spåren av flera generationers husbyggen re
dan under förromersk tid. Depån kan alltså ha 
varit gömd i jorden under golvet i ett hus. 
Mynten är keltiska och skålformiga. De är av 
två olika typer, sannolikt från första fjärdede
len av det 2:a århundradet f.Kr. Viri den tiden 
förekom sannolikt ännu inte någon lokal präg
ling i trakten som då dominerades av den ebu-
roniska stammen. Av mynten har tre stycken 
sannolikt präglats söderut i Gallien nära Ärras 
och de övriga 22 i Sydtyskland. De senares 
kondition tyder inte på att någon större tids
skillnad skulle förekomma dememdlan och 
antyder att de kommit i jorden omkring 125 
f.Kr. Fyra av smyckefragmenten kunde sam
manfogas till en trång halsring med ca 12 cm 
diameter. Den är av trind rörformig ten med 
trissformiga knoppar i ändarna. På den ena 
knoppen finns en hake pålödd, som kan skju
tas in i en skåra på den andra knoppen och 
därmed försluta ringen. Av en mycket likartad 
halsring återstod två fragment och av en tredje 
endast en knopp. Skatten innehåller också ett 
fragment av en armring tillverkad av en massiv 

vriden ten. En märklig detalj är att halsringar
nas fogar aldrig blivit färdiglödda. Förf. upp
fattar dem därför som provstycken utförda av 
en guldsmed och dennes lärling och depån 
därmed som en råvarudepå. Den halva arm
ringen och den lösa knoppen uppfattas som 
delar av äldre smycken avsedda för omsmält-
ning, samma funktion skulle mynten kunna 
haft 

Är 1978 påträffades i Niederzier i Holland 
en guldskatt som till sin sammansättning och 
ringarnas utförande visar så stora likheter med 
Beringendepån att förf. menar att ringarna 
måste ha utförts i samma verkstad och kanske 
av samme mästare. I likhet med flera andra 
nordvästeuropeiska depåfynd med keltiska 
guldhalsringar ingår också i denna skatt en 
mängd mynt. Mynten antyder att den depån 
kom i jorden efter 75 f.Kr. .Arkeologerna som 
grävde fram den tror att den kommit i jorden 
år 54 f.Kr. och gömts undan av människor på 
flykt undan Caesars legioner. 

Trettiofyra depåfynd med torques redovisas 
på en karta inom ett område som i norr be
gränsas av Vittene, i söder av Siena, i väster av 
Broighter i Nordirland och i öster av Podmok-
ly i Tjeckien. Såväl fyndkontexterna som ring
arnas utförande antyder att många av dem 
omöjligt kan ha kommit lill praktisk använd
ning som halsringar. En silvertorque från 300-
talet f.Kr. som hittats i Trichlingen i Tyskland 
väger t.ex. över 6,5 kg och en guldtorque från 
Tayac i Frankrike har den för en halsring 
mycket otympliga diametern av hela 48 cm. 
Förf. tror därför att ringarna mestadels haft en 
sakral funktion. 

Utställningen i Tongeren kan ses både som 
en dialog med den lokalhistoriskt intresserade 
befolkningen som gärna ville få se skatten pre
senterad så fort som möjligt och som ett prak
tiskt och intelligent utnyttjande av den förbe
redande forskning som ändå måste till för att 
möjliggöra fyndets slutliga vetenskapliga pub
licering. 

Jan Peder Lamm 
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Else Tykier, Margrethe Watt och Jens S0ren-
sen, Jacob von Melk ogde Bornholmske gukigubber. 
Commentatiuncula de simulachris aureis qua? 
in Boringholmia, Maris Balthici insula, agris 
eruuntur. Lubeck 1725. Gengivet i faksimile 
med dansk oversaettelse. Jubileumsskrift. R011-
ne 1997. 58 s. ISBN 87-7006-116-5. 

Colbergs bokhandel i R0nne har till firandet 
av sitt 125-årsjubileum gett ut en liten skrift 
som på Bornholm måste vara av stort lokalt in
tresse men som också kommer att uppskattas i 
ett vidare sammanhang. Vad det är fråga om är 
en faksimilutgåva med översättning från lati
net till danska av det äldsta tryck som behand
lar ett bornholmskt ämne. Detta råkar samti
digt vara den första vetenskapliga presenta
tionen av guldgubbsfynd, sannolikt från Sorte 
Muld - den lokal som genom Margrethe Watts 
omfattande undersökningar blivit så bekant 
och fått skandinaviskt rekord då det gäller an
talet fynd av denna ikonografiskt och mytolo
giskt högintressanta kategori. 

En begreppsförklaring kan här vara på sin 
plats. »Guldgubbar» är samlingsbeteckning på 
en kategori av bildframställningar som gjorts 
av tunn guldfolie. Somliga har formen av sil-
huettklippta människo eller djurfigurer, men 
de flesta är till formen kvadratiska eller rek
tangulära, ensidigt präglade bleck av guld med 
bilden av en man eller en kvinna eller ett par 
som omfamnar varandra eller dansar. På Born
holm gäller det i regel enkelfigurer. Termen 
blev ett begrepp inom den arkeologiska litte
raturen sedan fomforskaren Nils Henrik Sjö
borg år 1791, i ett topografiskt arbete om Rav
lunda socken i Skåne, berättat att allmogen i 
Ravlundatrakten använder denna beteckning 
på små guldbleck som de då och då påträffar i 
sanddynerna. Guldgubbar tycks förekomma 
från mitten an 400-talet och in i början av 700-
talet 

I Sorte Muld har 2 350 av öns nu 2 375 regis
trerade guldgubbar hittats, representerande 
över 435 olika stämpeltyper. Härtill kominer 
individuellt utskurna och inristade figurer. 
Från övriga Danmark känner man när detta 
skrivs ytterligare 114 guldgubbar samt 114 från 
Sverige och 43 från Norge. 

Jubileumsskriftens föremål är ett tryck som 
år 1725 publicerades i Lubeck av en där verk
sam prästman, Jacob von Melle (1659-1743). 
Hans arbete lyder i lektor Else Tykiers över
sättning från latinet Lilk studie i de Guki-Bilkder 
der pl0jes op af markerne på Bornholm, en 0 i det 
baltiske hav. Jubileumsskriftens centrala inne
håll utgörs av von Melles latinska text interfo
lierad med den danska översättningen. 

I häftets förord redogör Jens Serensen för 
nya forskningsrön om von Melles person och 
akademiska karriär, och han konstaterar att 
inget tyder på att författaren vare sig varit på 
Bornholm eller själv sett de 20 guldgubbar 
han diskuterar. Det torde ha varit genom sitt 
intresse för numismatik som han genom en 
god vän fått kännedom om dem. Guldgubbar 
som sådana var han däremot bevisligen bekant 
med sedan några decennier - en norsk sådan 
finns nämligen avbildad i etl arbete som år 
1700 tillägnades honom av numismatikern Ot
to Sperling. Närmare upplysningar om fynd
omständigheterna skaffade han in genom att 
skicka ett frågeformulär till upphittaren, vars 
svar han redovisar inte bara på latin utan även 
på dennes bornholmska. Av de 20 figurer som 
han behandlar och som finns avbildade på ori-
ginalskriftens enda plansch finns de flesta fort
farande i behåll. Detta konstaterar Margrethe 
Watt i en efterskrift där hon värderar betydel
sen av von Melles skrift för senare forskning. 
Hon finner hans tankegångar tämligen m o 
derna, han redogör noga för fyndomständig-
heterna och publicerar mycket goda teckning
ar i naturlig storlek. Han intresserar sig för 
föremålens tekniska utförande, storlek, vikt 
och legering men gör sådana fel i sina beskriv
ningar att Watt därav sluter sig till att han för 
dessa varit helt beroende av teckningarna och 
inte själv kan ha sett guldgubbarna. Von Melle 
tolkade guldgubbarna som husgudar som av
siktligt deponerats i jorden i samband med 
kristendomens införande. Vetenskapligt sett 
anser Margethe Watt att det största värdet med 
von Melles skrift varit att den fick samtiden att 
uppmärksamma existensen av denna art av 
små guldfigurer från hednatiden. 

Jan Peder Lamm 
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Dirk Krausse, Hochdorf III. Dns Trink- und Spei-
seservice aus dem späthall.slallzeillichen Fiirstengrab 
von Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludiuigslmrg). Lan-
desdenkmalamt Baden-Wurttemberg. For
schungen und Berichte zur Vor- und Friihge
schichte in Baden-Wurttemberg, Band 64. 
Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1996. 469 s. 
237 Abb., 30 Tafeln. ISBN 3-8062-1278-3. 

Då doktorandseminariet i arkeologi vid Lunds 
universitet i maj 1980 gjorde en forskningsresa 
till Sydtyskland fick vi för första gången kon
takt med den under åren 1978-79 i samhället 
Eberdingen-Hochdorf utgrävda praktgraven 
från Hallstatt-tid. Eftersom resan gällde an
läggningar och material från Hallstatt- och La 
Téne-perioderna blev mötet med den nyfunna 
graven på konserveringsanstalten i Landesmu
seum i Stuttgart något av en höjdpunkt De 
överväldigande rika fynden med guldskålen, 
dryckeshornen, bronser, guldsmycken, järn-
saker, vagnen, soffan där den döde vilade, allt 
detta gjorde ett outplånligt intryck. Nästan 
ofattbar var den enorma uppgift som förestod 
med konserveringen av det skadade materia
let, däribland textilrester och annat organiskt. 
Restaurering och publicering av utgrävnings-
fynden blev för många år framåt en central 
verksamhet för Landesdenkmalamt Baden-
Wurttemberg i Stuttgart och de forskare som 
arbetade där. Det var första gången man fått ta 
fram en orörd centralgrav från 500-400-talen 
f.Kr. 

Man gick systematiskt tillväga. Konserve-
ringsarbetet var experimentellt med bl.a. kopi
eringar. Medan det pågick bearbetades fynd-
områdets miljö ur botanisk synpunkt, vilket 
samlades i publikationen Uocbdorj l ( 1985, av 
U. Körber-Grohne och H. Kiistler). Den neoli
tiska bebyggelsen på platsen grävdes och be
handlades också, vilket resulterade i Hochdorf 
7/(1988, av E.Keefer). 

Fynden från utgrävningarna visades på en 
utställning 1985 och samtidigt kom en över
siktlig publikation av j . Biel med titeln Der Kel-
lenfurst von Hochdorf I tur för publicering var 
de vetenskapliga bearbetningarna av gravma
terialet. Den förslå i denna serie är Hochdorf 
III, som behandlar dryckes- och matservisen 

samt tillbehören till denna i form av redskap 
för slakt och matberedning. 

Denna grundliga undersökning arbetar 
med frågeställningar på tre nivåer. På en antik
varisk nivå analyseras fyndmaterialet i förhål
lande till det material man känner från Hall-
stattkulturen. Denna jämförande bearbetning 
är såväl korologisk som kronologisk. Olika 
tolkningar prövas, förkastas eller vidmakthål-
les i form av teser. En annan nivå gäller mel-
lankulturdla jämförelser i en vidare bemärkel
se. Analyser av italiskt och grekiskt material 
med ikonografiska iakttagelser exempelvis i si-
tulornas bildkonst ger där viktiga uppslag för 
diskussionen om dryckessederna. Även den ti
diga LaTéne-kulluren förs in i undersökning
en. Till det metodiska tillvägagångsättet hör 
slutligen en kulturteoretisk diskussion om 
skillnader och likheter i ett vidare mänskligt 
perspektiv med frågor som gäller förhållandet 
indian det specifika och det allmänmänskliga 
i seder och förhållanden. 

Författaren visar i detta en metodisk medve
tenhet som i slutkapitlet efter materialanaly
sen ger anledning till en ingående diskussion 
av sådana frågor som dryckcssedens ursprung 
od i roll i det sociala umgänget under Hall-
Manperioden, tillverkning och funktion av 
bronskärlen, rituell hantering av djuren vid 
slakt i denna miljö, gravmaterialets bidrag till 
belysning av Hallstattkulturens kronologi samt 
den gravlagdes sociala ställning och den socia
la och politiska strukturen under Hallstatt-tid. 
Det är frågor av stor räckvidd vilka författaren 
ställer sig inför analysen och som får belysning 
genom den intensiva materialbearbetningen. 

Denna underlättades av den detaljerade 
kännedomen om fyndläge och andra förhål
landen i kammargraven som beskrivs ingåen
de i ett inledande kapitel. Även starkt skadat 
material, textilrester m.m. kunde identifieras 
och tillvaratagas. Den väldiga gravhögen, 
6 x 6 0 m, var skadad men kammargraven, 
byggd av ekstockar, var orörd. Där hade en 
inan på ca 40 år med sin personliga utrustning 
av bl.a. guldsmycken graviagts liggande på en 
skulplurprydd bronssoffa. I kammaren fanns i 
övrigt en vagn och en stor uppsättning kärl för 
mat och dryck, däribland en guldskål och en 
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väldig kittel med lejonfigurer samt nio dryc
keshorn som varit upphängda med järnhakar 
på kammarens väggar. 

Det är endast en del av det stora fyndmateri
alet som bearbetas och publiceras i Hochdorf 
III. Helheten belyses av förnämliga bildsviter i 
andra publikationer som kommit ut t.ex. i ka
talogen från utställningen i Grand Palais i Pa
ris 1988, Trésors des princes celtes (Galerie N a t 
du Grand Palais 1988, Paris 1987). Vagnen be
handlas ingående i Vierrädrige Wagen der Hall-
slattzeit-äM F. E. Barth et al. (Mainz 1987). 

Som nämnts ovan är det dryckes- och mat
servisen i vid bemärkelse som behandlas i 
Hochdorf III. Störst utrymme får dryckeshor
nen samt bronsfat och skålar. Dessa servisddar 
förekom i ett antalet av vardera 9 vilket synes 
ange att servisen var avsedd för så många, dvs. 
för 8 gäster utöver den gravlagde. 

Ätta dryckeshorn är tillverkade av uroxens 
horn och är av ungefär samma utförande 
medan det nionde är avjärn bestående av seg
ment som smitts samman och prytts med driv
na guldbleck. Detta horn avjärn rymmer 5,5 
liter och väger 8 kg. 

Analysen av dryckeshornen är synnerligen 
grundlig med genomgång av jämförelsemate
rial över stora områden av Europa och Asien. 
Tidsmässigt sträcker det sig från neolitisk tid 
till järnålder, där de rika furstegravarna i Hall-
stattkulturen hör hemma. Variationer i ut
bredningen och variationer i typer och teknisk 
framställning diskuteras ingående. Bl.a. har 
det stora materialet av horn i keramik karte
rats och utvärderats. Ikonografiskt material 
bl.a. framställningar på situlor och andra 
bronser är en betydelsefull del av källmateria
let. Avsikten med denna framställning är att få 
en fullständig överblick över befintliga fynd 
och avbildningar och belysa frågan om dryc-
kessederna i olika områden. Även det nordis
ka materialet namnes i denna genomgång 
bl.a. dryckeshorn från bronsåldern samt 
dryckeshorn från järnåldern, över vilka det 
finns sammanställningar i arbeten av Ch. Mul
ler 1955 och C. Redlich 1977. I det samman
hanget finns det anledning att komplettera 
framställningen med recensentens kartering 
och bearbetning av det svenska materialet från 

romersk järnålder publicerad 1978 med fyllig 
information om det rika gotländska komplex
et (Mountings för drinking-horns from a grave 
found at Simris, Scania, i Papers of the Archaeolo
gical Institute University of Lund, New series vol. 
2). 

Den stora kitteln hade stått på ett enkelt trä
ställ. Den innehöll en guldskål som inte visar 
några spår av nötning. Övriga bronskärl låg i 
två grupper på vagnen. Det var dels tre bäcken 
dels nio skålar. Dessa tre bäcken har av allt att 
döma funktionellt hört samman med skålarna. 
De har en diameter på mellan 43 och 47 cm 
samt vardera två motstående handtag. Det är 
en typ känd från andra sammanhang med en 
funktion i matberedningen. Liksom skålarna 
har de varit i bruk före tidpunkten för grav
läggningen. 

Skålarna, av vilka en del har formen av tall
rikar, tillhör ett mycket stort komplex av bron
ser, som förekommer i Hallstattkulturens om
råde både söder och norr om Alperna. En stor 
kalegori av dessa karakteriseras av en till kan
ten lokaliserad sparsam ornamentik av små 
drivna bucklor som bildar pärlränder (pärl-
randsskålar). Av de kända skålarna är det en
dast ett mindre antal som saknar ornamentik 
på randen och som därigenom skiljer ut sig 
som en särskild typ. Då skålarna med orna
mentik bildar långa serier har de varit föremål 
för typologisk och kronologisk bearbetning 
bl.a. av O.-H. Frey som i sin analys påvisat ett 
mdlaniialiskt-etruskiskt ursprung. Den ingå
ende kännedomen om dessa och andra av 
Hallstatt-tidens bronskarl, bl.a. de s.k. rhodiska 
kannorna, förvärvade han bl.a. genom ingå
ende studium av material i museerna i Mellan-
och Norditalien, där jag lör övrigt fick kontakt 
med dessa studier under forskningsresor i bör
jan av 1960-talet Grundläggande arbeten pub
licerades vid den tidpunkten av Frey (Zu den 
»rhodischen» Bronzekannen aus Hallstaltgi ä-
bern. Marburger Winckelmann-Progrnmm 1963) 
och av Dehn och Frey gemensamt; bland dessa 
kan nämnas »Die absolute Chronologie der 
Hallstatt- und Fruhlaténezeit Mittdeuropas 
auf Grund des Siidimports» i Atli del VI congres-
so inlniiiiliiniiili' delle siieiur preisloriche eprotosto-
richel(Rom 1962, s. 197-208), som författaren 
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till Hochdorf III fortfarande i huvudsak ansluter 
sig till. Han fick ett rikt arv från föregående 
forskning och det behövdes i det stora arbetet 
med bronserna. 

Vid bearbetningen i Hochdorf III indelas skå
larna i många typer bl.a. efter utformningen 
av buckdraderna som kan vara 1-3. De flesta 
har 1-2 rader. Endast ett mindre antal skålar 
avviker från detta mönster och har tre rader el
ler oornerad rand. Eftersom skålarna uppträ
der i så stort antal och under så lång tid blir de 
ett medium för ett nätverk av analyser av ma
terial från Hallstattkulturen. De äldsta i dessa 
serier uppträder i Mellanitalien under senare 
delen av 700-talet De finns sedan kvar under 
hela Hallstatt-tiden och i vissa former med 
oornerad kant in i LaTéne-tid. Fyra av skålar
na från Hochdorf tillhör typen Hohmichele 
(med horisontal rand och buckdornamentik) , 
vilken är förhållandevis ovanlig i Italien där 
den har uppstått på 600-talet f.Kr. och på han
delsvägar nått området norr om Alperna. Den 
har levt kvar i varje fall till mitten av 500-talet 
Av de övriga skålarna i Hochdorfgraven sak
nar en ornament medan de andra har en vari
erad ornamentik och vissa avvikelser i formen. 
Tillsammans med de tre bäcken som nämnts 
representerar de ett brett spektrum i tidens 
metallhantverk vars kulturhistoriska roll får en 
klargörande belysning i avhandlingen. 

Den väldiga analysen av jämförelsemateria
let till dryckesservisens olika delar ger som re
sultat en överblick över Hallstatt-lidens k r o n o 
logi, över de kulturhistoriska förhållandena 
samt över den sociala och politiska strukturen. 
Detta framläggs i det utförliga slutkapitlet »Er
gebnisse». 

Dryckesseden som hade djupa rötter bl.a. i 
Orienten kom upp i furstegravarna från sen 
Hallstatt-tid och tidig Keltisk tid i Mellaneuro
pa. Dit kom den som många andra seder och 
importvaror från det italiskt-etruskiska områ
det som under 500-talet färgades av dessa ori
entaliska influenser. I den mellaneuropeiska 
livsföringen och i konsthantverket omforma
des impulserna. Ett exempel är bronssoffan i 
Hochdorfgraven vars idé kommit utifrån men 
som i sin utformning har självständiga drag. 
Ett annat är förändringarna i dryckesservisens 

bronskärl. En höjdpunkt var det sena Hallstatt-
avsnittet, då den grekiska keramiken exempel
vis i graven från Vix var förnäm statusvara men 
påverkningarna försvinner sedan successivt 
Dryckessederna har en genomgripande bety
delse. De berör och avslöjar inte bara livsfö
ringen hos eliten utan även den sociala och 
politiska strukturen i stort. 

Hochdorfgraven får i arbetet dateringen 
HaD2 och i absoluta tal 530-520 f.Kr. Tack va
re dess rika fyndmaterial och dettas kombina
tioner får Hallstatt-tidens kronologi en fastare 
kontur, som dock föga avviker från den som 
formats av Dehn och Frey, framlagd i det 
nämnda arbetet från 1962. 

Bakgrundsmaterial och illustrationer är ett 
kapitel för sig. Den väldiga karteringen av jäm
förelsematerial av dryckeshorn och bronskärl 
imponerar och är ett förnämligt instrument 
för de forskare som skall arbeta med tidsav
snittet Illustrationerna i form av färgbilder, 
teckningar och jämförande tabeller är ovär
derliga för läsning av arbetet och för framtida 
forskning. Analysbilderna av fynden i kam-
margraven skall nämnas särskilt. De bygger på 
det material som författaren fått övertaga från 
utgrävaren Dr J. Biel. Inte bara författaren 
utan även ledningen för Landesdenkmalamt 
Baden-Wurttemberg, Stuttgart, har stor heder 
av den vetenskapligt och framställningsmässigt 
förnämliga publikationen. 

Berta Stjernquist 
Institutionen för j\rkeologi, Lunds Universitet 

Sandgatan 1,223 50 Lund 

Jörgen Ilkjaer, Illerup Ådal 3-4. Die Giirtel. Be-
standteik und Zubehör. Jysk j\rkaeologisk Sel-
skab. Århus 1993. (3. fextband, 453 s.; 4. Ta
felband, 341 Tafeln, 20 Listen.) ISBN 
87-7288-564-5. ISSN 0107-2854. 

De klassiska offerfynden, Thorsbjerg, Vimose, 
Nydam och Kragehul, som utgrävdes och pub
licerades av Conrad Engelhardt i mitten av 
1800-talet, har fått en helt ny belysning genom 
utgrävningar och bearbetningar under 1900-
talet av deras motsvarigheter Illerup Ådal och 
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Ejsb0l. Det finns anledning att fundera inte 
bara över de grävningstekniska framstegen 
som gjorts under mellantiden utan också över 
landvinningar i analys och teori. Men resulta
ten av de äldre undersökningarna är samtidigt 
en förutsättning för framstegen i forsknings
processen. Av de nya offerfynden är det Ille
rup som är aktuellt här. 

Offerfyndet i Illerup Ådal upptäcktes som 
bekant 1950 och undersöktes med Harald An
dersen som ledare i en första etapp åren fram 
till 1956. Då lades grunden för den senare un-
dersökningskampaiijen som pågick från 1975 
till 1985 med avslutning 1986. Jörgen Ilkjaer 
hade då en rad medarbetare, framför allt Jörn 
Lönstrup. Så kom den arkeologiska vardagen 
med systematisk bearbetning och publikation 
av det omfattande materialet I detta arbete 
har Ilkjaer haft stöd av en rad medarbetare, 
bl.a. Claus v. Carnap-Bornheim som stått för 
översättning till tyska och som även trätt in i 
analyserna och bidragit med sin sakkunskap 
bl.a. om vapen och pressbleck. 

Serien av publikationer omfattar nu delarna 
1-8. Delarna 1-2 behandlar lansar och spjut 
Dessa delar har recenserats av Monika Rasch i 
Fornvännen 87, 1992. Man måste emellertid 
nämna dem här eftersom grunderna för bear
betning och presentation helt naturligt utar
betats och lagts fram i början av publikations-
serien. En uppgift för dessa delar var en 
kronologi för mossfynd och vapengravar. Där 
har också huvuddragen av den använda termi
nologin utformats och presenterats. Helt ut
byggd kan den verka förvirrande med sina se
rier av versaler. Man måste känna systemet. 

Genom analysen av lans- och spjutspetsar av
gränsades fyra fyndkoncentrationer som skil
jer sig åt tidsmässigt: A, B, C, D. Koncentration 
A kunde dateras till ett tidigt avsnitt av CI b. 
koncentration B till ett sent avsnitt av C Ib, 
koncentation C till övergången indian C3 och 
D och koncentration D till en sen del av peri
od Dl . Dessa offernedläggningar fördelar sig 
över ytan på något varierande sätt 

Man kan kanske tycka att delarna 3-4, som 
behandlar bältet med tillbehör, upptar ett spo
radiskt och föga sammanhållet material ur fyn
det: remsöljor, remtungor, rembeslag, elddon, 

knivar, prylar, kammar, pincetter, nycklar, sax
ar, synålar, tandpetare och fiskkrokar. Det bil
dar emellertid en helhet av central betydelse 
för soldatens aktivitet. Den sammanhållande 
länken är dessa småföremåls funktion och 
plats i en utrustning som inte kan rekonstrue
ras enbart genom registreringen av föremålen 
på fyndplatsen även om man tar hänsyn till 
spridning och synbar samhörighet En extra 
svårighet vid tolkningar är att fynden på fynd
plats C var brända. Fyndplats A hade emeller
tid ett obränt material som har lämnat flera 
detaljer av värde för bedömningen av sam
band och funktion. Som hjälp i detta arbete 
har man dessutom använt gravfynd såväl från 
Skandinavien som från kontinenten. Dessa 
spelar en mycket stor roll för analysen som 
helhet och bildar basen för den kronologiska 
bearbetningen. Det skall tilläggas att lvnden i 
3—4 har stor betydelse för bedömningen av kri
garnas härkomst. 

Den personliga utrustningen kan i stort sett 
karakteriseras som delar av bältegarnityr. En 
fullständig utrustning upptar två bälten med 
tillhörande föremål. Av dessa bars ett under yt
terplagget medan ett annat var fullt synligt. 
Man räknar med olika typer av bälten varav 
den ena jämte de olika beslagen även har ma
terial för eldslagning medan den andra har 
den vanliga utrustningen med sölja och beslag 
utökad med en påse med olika föremål såsom 
kam, mynt och andra värdesaker. Så vitt man 
kan se är det emellertid inte några klara grän
ser mellan de olika typerna. Författaren räk
nar därför med en typ 3, som blir en bland
ning med kombination av föremål från de 
båda typerna 1 och 2. 

Gravfynden ger stadga ål analysen men det 
finns å andra sidan stor variation i gravfynden. 
De gravlagda, även krigare, har ofta endast ett 
bälte. Det är sannolikt beroende av vilket ut
rustningsbehov som föreligger. Man har ofta 
använt två bälten om dessa även skall tjäna 
som fäste för vapen eller en kraftig kniv. 

Vid tolkningen av utrustningen kan man ha 
god hjälp av gravfynden men de är ä andra si
dan inte representativa. Det skall redan nu 
framhållas att serien av teckningar i det sam
manfallande kapitlet som bygger på gravfynd 
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har brister då det gäller kopplingen till fyn
den. Modellerna av soldater med utrustning 
avser att belysa bältegarnityren och deras ge
häng över krigarens axel men ger i flera fall ett 
felaktigt intryck med avseende på gehängets 
placering över axeln. De är uppenbarligen 
mera idéskisser än en presentation av fyndför
hållandena i de gravfynd som de bygger på. 
Jag återkommer till detta i avsnittet om krigar-
utrustningen. I vol. 5 anges att gehängets pla
cering bygger på iakttagelser av slitspår på me
tallbeslag till svärden. 

Som bakgrund till den vetenskapliga be
handlingen i delarna 3—4 ligger en genom
gång av de olika fyndkoncentrationerna. Pre
sentationen av dessa i teckningar och bilder av 
hög kvalitet ger en överblick över materialet. 
Den ger även en inblick i de problem som 
kombinationsanalyserna har att arbeta med. 
Framställningen omfattar i fortsättningen de
taljanalyser av olika föremålstyper. Betydelse
full är metoden att göra en omfattande jämfö
relse med gravfynd inom olika områden. Utan 
dessa hade tolkningen av föremålens funktion 
många gånger varit svår eller omöjlig. 

Några av föremålstyperna skall diskuteras 
närmare här eftersom de använts som repre
sentativa för olika områden och därför har en 
grundläggande funktion för slutsatser om po
litisk tillhörighet. De som valts ut för denna 
diskussion är remsöljor, remändbeslag, elddon 
och kammar. Bearbetningen utmynnar i sam
manfattande framställningar om samman
hang, funktion och områdestillhörighet med 
ställningstaganden till den politiska situation 
som orsakat de stora här nämnda offerfynden 
påträffade i mossmarker. 

Remsöljorna visar stor variation. En grund
läggande indelning vid bearbetningen är 
funktionsgrupper. På detta sätt illustreras de
ras fördelning på hästutrustningar, söljor för 
svärdsgehäng och söljor för vanliga bälten. In
om dessa grupper är analysen inriktad på 
form, konstruktion och material. Man får på 
detta sätt en överblick över olika tänkbara as
pekter vid analys av material även utanför 
mossfynden och för tillkommande material. 

Den ingående analysen av söljorna med an
knytning till gravfynd och andra mossfynd ger 

en förnämlig överblick över befintligt material 
samt hållpunkter för funktion och dateringar. 
Författaren har i detta arbete kunnat utnyttja 
den grundliga bearbetning som gjorts av Rad
datz av motsvarande material från Thorsbjerg 
samt bearbetningar av material från Nydam, 
Skedemosse och Ejsb0l. De grundläggande ty
pologiska analyserna av söljorna, framför allt 
av östligt och mellaneuropeiskt material ge
nomförda av Madyda-Legutko, har även disku
terats och gett värdefulla aspekter på Illerup-
fynden. Genom analysen tillföres kunskap till 
hela materialet inte minst till fynden från fynd
plats C för vilket informationen på grund av 
bränningen var fattig. Man får också material 
för en bedömning av regionala typvariationer i 
olika områden. 

De talrika remtungorna, till antalet 491, kan 
indelas i vanliga remändebeslag och beslag till 
andra remmar där de fungerat som en typ av 
rasselbleck. Ungefär hälften är tillverkade av 
silver, ett något mindre antal av brons och yt
terligare ett mindre antal avjärn. De olika ty
perna och deras anknytning till fyndkoncen
trationer presenteras och illustreras med 
utmärkta bilder. Liksom för söljorna diskuteras 
det material som finns i gravfynd och i andra 
mossfynd. Resultatet blir en illustrerad materi
alsamling för typdefinitioner och dateringar. 
Variationerna är emellertid stora och det kan 
vara svårt att placera in remtungor med speci
ell utformning som exempelvis den som före
kommer i grav 36 på Gårdlösagravfältet 

Elddon har visat sig vara en annan viktig 
fyndgrupp för slutsatser om sammanhangen 
mellan Illerupfynden och omgivande områ
den i norr och söder. De olika typerna av eld
don med järnpryl och stenar av kvartsit samt 
andra typer framför allt de s.k. polska med eld
stål och flinta analyseras med hänsyn till deras 
förekomst i tid från romersk järnålder till tidig 
folkvandringstid och med hänsyn till område 
för förekomst 

Stenarna av kvartsit visar en typologisk och 
kronologisk fördelning från de obearbetade, 
ovala på fyndplats A till de långa, spetsovala på 
fyndplats C. Undersökningen bygger till stor 
del på stenar från de andra kända mossfyn
den: Ejsböl, Kragehul, Nydam, Thorsbjerg och 
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Vimose. Den andra delen av elddonet, det nål-
formade eldstålet, skaftat i organiskt material 
ger andra utgångspunkter för analysen. Utom 
i mossfynden finns elddon med kvartsitstenar i 
gravfynd. Här återfinnes den i vårt material 
ovanliga Simris grav 10 med kvartsitsten och 
skaftat eldstål och med bevarade rester av lä
derbälte. 

Elddon med eldstål och flinta av s.k. polsk 
typ har stor utbredning på kontinenten, i varje 
fall från och med yngre romersk järnålder. 
Detta eldstål av avlång typ med förhållandevis 
bred bas finns även i Illerup. Resultatet av be
arbetningen kan man följa i den kartering av 
de olika typerna av eldstål och deras föränd
ringar som publiceras i Abb. 99, viktig därför 
att den bekräftar de slutsatser om Illerupfyn-
dets och andra mossfynds politiska tillhörighet 
vilka dragits redan i undersökningen av bälte
garnityren. 

Kammar förekommer i stort antal i Illerup. 
En uppställning av befintliga typer upptar an
talet 143. Av dessa är endast ett fåtal järnkain-
mar medan de övriga i varje läll till större de
len tillverkats av älgben. Det framgår av un
dersökningen att kammar på andra håll i Dan
mark ofta fabricerats av ben av hjort. De flesta 
av kammarna i Illeruplyndet har påträffats på 
fyndplats A vilket kanske förklaras av att mate
rialet på denna plats var obränt medan fynden 
på plals C; var brända. 

Trots att järnkammarna är så fåtaliga ägnas 
de en ingående analys med hänsyn till date
ring och funktion. Underlaget är återigen 
gravfynden inom det stora område, Skandina-
vicn och kontinenten, där de förekommer. 
Järnkammarnas funktion inom textilhantver
ket understrykes. Dateringen för Illerupkani-
marna är (Hb, framför allt med hänsyn till lä
get i plats A. 

Kammarna av horn kan vara helskurna eller 
sammansatta. Ornamentiken är mycket rik 
och omväxlande. Materialet, järn eller brons, 
för nitarna är betydelsefullt eftersom det varie
rar inom olika områden. Eftersom de olika ty
perna lill stor del är regionalt betingade är 
kammarna liksom elddonen en synnerligen 
vikiig form för tolkningen av kultursamman
hangen. De får också en central roll för dis

kussionen om de politiska förhållandena. De 
systematiskt kartlagda gravfynden är även i 
detta fall ett viktigt underlag för slutsatserna. 
Analysen av konstruktionsdetaljerna av kam
marna i Illerup och av jämförande material i 
gravfynden visar att de är av skandinaviskt ur
sprung men inte från Jylland, Fyn, Själland, 
Bornholm eller Skåne. En detalj är att kam
marna frän Illerup till övervägande delen sam
manfogats med nitar avjärn. Som framgår av 
många sammanställningar bar emellertid 
kammaterial ur källkritisk synpunkt en svag 
ställning på grund av dess benägenhet att för
störas under ogynnsamma förhållanden. Detta 
manar till försiktighet vid slutsatser om den 
kvantitativa fördelningen i varje fall om fynd
materialen inte är mycket stora. 

Kammar med nitar av brons och järn synes 
dock ha haft olika utbredning. Del var inte 
möjligt att under utgrävningen i Simris förutse 
betydelsen av nitarnas material och andra kon
struktionsdetaljer. Många kammar var där så 
upplösta att de endast markerades av nitar. De 
tillvaratogs emellertid i läge då detta var möj
ligt och anger därför kaminens ursprungliga 
utseende, en information som visat sig vara 
värdefull. 

Andra fynd som ingår i bälteutrustningen 
såsom saxar, nycklar och pincetter ger i den 
genomförda bearbetningen kunskap till stor 
hjälp för forskarna men de har inte någon 
central ställning för slutresultaten i undersök
ningen och skall därför här inte diskuteras i 
detalj. 

Det avslutande kapitlet »Schluss» summerar 
och utbygger, som rubriken anger, de resultat 
som erhållits i analysen. Som nämnts ovan är 
modellerna lör hur bälte och gehäng burits 
just teoretiska modeller utan klar anknytning 
lill gravfynden. Detta framgår exempelvis av 
Slusegård grav 1 och av Simris grav 54 från 
min egen undersökning. Av föremålens läge i 
Simrisgraven framgår att svärdsgehänget bu
rits på höger axel och inte på vänster. Man kan 
tillägga att båda dessa varianter förekommer i 
det ikonografiska materialet Det är ett kom
plext material. Sättet att bära gehänget har up
penbarligen varierat efter område, tid och 
grad. Jag kommer att försöka belysa denna frå-
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ga i en senare anmälning där Illerup delarna 
5-8 (praktutrustningarna) behandlas. 

Slutkapitlet presenterar på ett synnerligen 
intressant sätt de resultat i fråga om politiska 
sammanhang som analyserna av materialet lett 
fram till. De äldsta offerfynden (Cla och äld
re) med vissa typer av kammar och söljor har 
sin anknytning söderut på kontinenten medan 
offerfynden från C Ib, där Illerup plats A in
går, på grund av elddonen och vissa kamtyper 
kan hänföras till den skandinaviska halvön, i 
huvudsak nuvarande sydnorskt och västsvenskt 
område. Den sena offerhorisonten, som finns 
bl.a. i Ejsböl 3 har anknytning till Östersjöom
råde t Till detta komplex hör exempelvis även 
Hassle Bösarp. Vissa typer av sköldbandtag är i 
det sammanhanget karakteristiska. 

Det är vittgående slutsatser om krigståg och 
politiska förvecklingar som anas i det här pre
senterade materialet. Med delarna 1-4 har 
man således kommit fram till problemställ
ningar som rör inte bara kronologi och ur
sprung utan även sociala förhållanden. Beläg
gen är kanske spröda men kan analyseras 
vidare och prövas i andra sammanhang. Det 
finns anledning att diskutera de politiska för
hållandena närmare i samband med anmäl
ningen av de delar av publikationsserien som 
behandlar praktutrustningarna där dessa frå
gor står i centrum. 

Volym 3 avslutas med en förteckning över 
gravfynd samt en omfattande litteraturförteck
ning. Volym 4, bilddelen, med fotografier och 
teckningar av god kvalitet, är ett ovärderligt 
hjälpmedel för förståelsen av de behandlade 
fyndgrupperna. Den kompletteras med ett 
omfattande material av fyndlistor. Forsknings
insatsens omfattning och de ekonomiska sats
ningarna för utgrävning och bearbetning är 
värda all beundran. De här behandlade delar
na 3-4 är, liksom delarna 5-8, ett oundgäng
ligt material för de forskare som arbetar med 
materialanknutna järnåldersproblem. Projek
tets metodiska infallsvinklar kan stimulera på 
många sätt. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet 

Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Claus von Carnap-Bornheim 8c J0rgen Ilkjaer, 
Ilkrup Adal 5-8. Die frachtausrustungen.jysk Ar
kaeologisk Selskab, Ärhus 1996. (5. Textband, 
486 s.; 6. Katalog, Fundlisten und Literatur, 
322 s.; 7. Tafelband, 254 Tafeln; 8. Grabungs-
dokumentalion, 79 Pläne, Fundliste, 66 s.) 
ISBN 87-7288-581-5, 87-7288-586-6. 

Delarna 5-8 är en mäktig satsning med mål
sättningen att beskriva, presentera och analy
sera praktutrustningarna, såväl hästens utrust
ning som krigarens, samt guldfynd, verktyg 
och pressbleck. Bearbetningen anknyter till 
material från andra mossfynd samt till grav
fyndsmaterial i Skandinavien och i viss ut
sträckning pä kontinenten. För att få informa
tion om samband och funktion analyseras 
fördelningen i koncentrationer på fyndplatsen 
och sammanhangen inom dessa. Eftersom de
larna 3-4 utmynnat i resultat av långtgående 
slutsatser om krigarnas ursprung och politiska 
förhållanden är förväntningarna stora inför 
analysen av praktutrustningarna. 

Eftersom grundläggande information är 
samlad i vol. 8 är det lämpligt att inledningsvis 
nämna något om denna del. Det är en stor 
kapsel med lösa blad i serier och med utvikba-
ra planscher med tecknade planer av det ut
grävda område t Indelningen av fyndområdet 
i koncentrationer är framställd som bakgrund 
till planscherna så att dessa lätt kan identifie
ras på den tillgängliga översiktsplanen. Denna 
systematiska återgivning i skala med fyndlistor 
och inventarienummer gör det lättare för läsa
ren att tränga in i och få en överblick över ma
terialet. Om man arbetat med komplicerade 
fyndlägen på en utgrävning imponeras man av 
den skickliga samordningen mellan koncent
rationerna och hela fyndområdet Kvalitén på 
teckningar och framställning är också mycket 

hög-
Metoden att skilja ut praktiitriistningarna 

från den stora massan av krigarutrustning som 
grävts fram i Illerup diskuteras inledningsvis i 
vol. 5. Eftersom kvalitetsskillnaderna i materia
let var uppenbara har denna metod bedömts 
som fruktbar och har också varit lockande. Ge
nom att bearbeta de verkligt tina fynden för 
sig anser man sig ha möjlighet att analysera s o 
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dala aspekter och problem som rör hierarkis
ka strukturer och den militära organisationen 
under romersk järnålder. Förutsättningen är 
att praktutrustningarna ger uttryck för sociala 
skillnader i de förband vars utrustningsddar 
hamnat i offermossen. Ett avgränsat material 
ger också större möjligheter att detaljgranska 
detta nr teknisk synpunkt. Avsikten är att med 
hjälp av dessa verkligt högklassiga fynd disku
tera bestämda arkeologiska frågeställningar. 
Därmed har man kommit upp på en annan te
oretisk nivå än den som präglar de äldre pub
likationerna av de stora offerfynden. 

En stor del av vol. 5 består av en presentation 
och karakteristik av fyndkoncenlrationerna 
med en detaljerad diskussion av fyndförhållan
dena för praktutrustningarna. Till detta fogas 
teckningar av fynd och fyndsamlingar samt för
klarande rekonstruktioner. Den medvetna för
störingen av rustningarna framgår av det för
hållandet att delar av en och samma utrustning 
ofta är spridd i flera koncentrationer. Detta är 
en viktig iakttagelse som belyser offer
aktivitetens karaktär. Man kan belägga att för
störelsen endast delvis beror på sekundär akti
vitet och fyndspridning i samband med att 
organiskt material, främst läder, lösts upp i mos
sen. Ett bra exempel är sköldgarnityret SAUF av 
vilka delar spritts till fem koncentrationer och 
till flera punkter utanför dessa (Abb. 89). 

Utanför fyndkoncentrationerna förekom 
enstaka föremål. Dessa var spridda delar av ut
rustning men i första hand tre värdeföremål 
nämligen två Kolben-armringar och en kraftig, 
vriden guldten. Dessa föremål kan inte föras 
till någon av fyndkoncentrationerna som i stor 
utsträckning nedlagts samlade. De har sanno
likt kastats ut. Även armbanden är skadade ge
nom hugg. Typen som betraktas som värdig
hetstecken har sitt stora intresse i samband 
med praktutrustningarna med vilka de i sin 
egenskap av statusföremål hör nära samman. I 
detta fall rör det sig om metallringar som be
lagts med förgyllt silver. 

Praktutrustningarna består av hästutrust-
ningar, praktsköldar, svärdsgehäng, svärd med 
rikt ornerade fästen, guldfynd samt högklassi
ga verktyg och personlig utrustning med run
inskrift. Detta material har i stor utsträckning 

ornamentik av pressbleck och filigran bl.a. an-
siktsframställningar, som förekommer i stort 
antal. Eftersom pressblecksornamentiken spe
lar stor roll vid klassificeringen av praktutrust
ningarna får den stort utrymme i analysen. 
Detta är också ett specialområde för vilket en 
av författarna, Claus v. Carnap-Bornheim, äg
nat en stor del av sin forskning. Båda författar
nas specialkunskaper har emellertid i arbetet 
förenats på ett lyckligt sätt. 

Genom att fyndmaterialet från plats A inte 
är bränt utan i förhållandevis gott skick, trots 
den mekaniska skadegörelsen, har det varit 
möjligt att få fram en strukturering av fynden 
så att de kan användas i en diskussion om soci
ala kategorier. Fördelen är att man kan betrak
ta fynden på plats A som ungefär samtidiga 
och att man har en ungefärlig datering till 
C Ib. På denna plats rör det sig uppenbarligen 
om en samlad nedläggning. Detta ger stadga 
åt analysen inte minst då man prövar sina re
sultat på parallellfynd i andra mossfynd och i 
gravfynd. 

1 diskussion om sociala kategorier spelar 
hästulrustningarna stor roll. Beslagen är av sil
ver, brons och järn . Trots att remmar är borta 
och många delar skadade har man genom att 
jämföra olika enheter i stort sett kunnat re
konstruera ett 10-tal uppsättningar. Förutom 
dessa finns fragment. En nackdel är att sadlar
na varit av organiskt material så att man har en 
förhållandevis oklar bild av hur de sett u t Re
sultaten av forskningen i anslutning till Ejsb0l-
fyndet, där betsel, anslutande remtyg samt sad
larna bearbetats, har man genom Illerup-
fynden kunnat komplettera med rekonstruk
tioner av stora delar av hästens främre och 
bakre remtyg. De talrika remändbeslagen av 
silver och brons har exempelvis på detta sätt 
fått sin placering. 

En ovanlig del av hästutrustningen är en typ 
av behållare (Behälter) vilka finns i anslutning 
till betsel och tyglarna. Från Illerup finns det 8 
av denna föremålsform varav 6 med silverbe
slag. Deras användning har författarna inte 
kunnat klarlägga. De har varit av läder med fi
na beslag och avslutas uppåt av en ring med ca 
15-20 cm diam. Man har kunnat belägga den
na föremålsform även i Vimose. 
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Författarna föreslår att behållarna använts 
för förvaring av betsel m.m. Man kan emeller
tid föra fram ett annat förslag nämligen att de 
använts för reservkost för hästen att finnas till
gänglig då man inte hade tillgång till vanligt 
foder. Detta förslag är i analogi ined vad som i 
senare tid förekommit såväl i civila som i mili
tära sammanhang. Hästarna har vid behov för
setts med en tornister, en påse av grov väv som 
anpassats på mulen så att hästen tillfälligt kun
de bära den med sig och ur den äta reserv-kost, 
säd eller liknande föda. Detta ansågs även lug
nande för hästarna. Behållarna från mossfyn
det passar i fråga om storlek för ett sådant än
damål. 

Till hästutriistningen bör sporrarna som 
finns även i andra mossfynd. Jämförelse har 
kunnat göras med gravfynd som bl.a. bekräftar 
den dateringen som mossfynden ger. 

Sköldarna är en viktig del av krigarens ut
rustning. Man har kunnat rekonstruera minst 
11 praktsköldar, alla från plats A och således 
ungefär samtidiga. Dessutom finns fragment. 
Beslagen är av silver eller brons och mera säl
lan avjärn med dekorerade silverbleck. Dess
utom finns ett stort antal enklare sköldar med 
beslag av järn . Bland beslagen till sköldarna 
märkes ansiktmasker i pressbleck, ofta förgyll
da. Ca 74 masker av 7 typer har kunnat identi
fieras. Även andra beslag har pressbleck. 

Med dessa fynd har man fått fram ett bas
material som kan användas vid analys av andra 
fynd. Lädret på sköldarna är visserligen ej be
varat men man räknar med att de varit målade 
på det sätt som kan beläggas i ungefär samtidi
ga gravfynd, till vilka författarna anknyter. För 
mig ligger det nära till hands att framhålla 
Sinirisgravfältets material av sköldar där tre 
har färgspår, dels röd dels blå färg. Som fram
går av Simrispublikationen har färgen analyse
rats. Betydelsen av färg på sköldarna har i II-
leruppublikationen inle diskuterats närmare 
men det finns anledning tro all olika färger el
ler färgsammanställningar har anknytning till 
militära grupperingar. 

I parallellfyiiden i gravar med praktfull kri-
garutriistning får man fram ett jämförelsema
terial av stor betydelse för tolkningen av moss-
fvnden. En nackdel är att flera av dessa grav

fynd har kommit fram i skadat skick, vilket be
gränsar informationen om dem. Men trots 
detta kan man även i gravfynd belägga prakt
fynd som tillhört eliten i krigarsamhället 

Svärdsgehängen visar liksom andra delar av 
vapenutrustningen variationer i fråga om det 
tekniska utförandet, i fråga om dyrbarhet i ma
terial ocb i fråga om ornamental utsmyckning. 
Praktfullast är silvergarnityren med press-
blecksornamentik. Av ännu större betydelse är 
grupperingen i gehäng som kan öppnas och 
sådana som inte kan öppnas, eftersom detta 
ger information om graden av samhörighet 
med de romerska vapenutrustningarna. De r o 
merska kunde öppnas medan de germanska 
inte hade denna anpassbara konstruktion. 
Detta innebär sannolikt att de germanska var 
tillverkade för bestämda individer. En annan 
skillnad mellan romerskt och germanskt är att 
de romerska beslagen är gjutna medan de ger
manska är smidda. De runda beslagsplattorna 
i gehänget har särskild betydelse som jämfö
relsematerial då de står nära de romerska och 
sannolikt är importerade. De är ej så talrika i 
Illerup men förekommer i stort antal i Vimose 
och kan också beläggas i inånga gravfynd, bl.a. 
i Simris grav 54. 

I anmälningen av vol. 3-4 berördes frägan 
om bur gehänget burits och hur svärdet varit 
placerat i upphängningen. Författarna till Ille-
rup-publikationen har framställt modeller av 
krigare där svärdet alltid placerats pä höger si
da. Motiveringen för detta säges vara slitspår 
pä beslagen. Det är fullt möjligt all cn dc\ slit
spår kan tyda på denna montering. Det är 
emellertid uppenbart att dessa modeller är en 
schematisering. Placeringen av gehänget och 
svärdet har i verkligheten varierat I flera grav
fynd kan nian klart se att svärdet är läst på 
vänster sida. Detta gäller exempelvis Slusegård 
nr 520 och Simris nr 54. På de tecknade mo
dellerna är emellertid även dessa svärd place
rade till höger. Detta gäller även den nämnda 
graven från Slusegård (vol. 3, Abb. 144) trots 
all cn skiss av gravläget, införd pä bilden, ang
er svärdet vid den dödes vänstra sida. Detsam
ma gäller Simris 54 (Stjernquist 1955, Pl. VIII; 
jfr även 1 loops Band 2, Lieferung 4 / 5 , sid. 428 
där graven avbildas). 
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Det finns ett stort ikonografiskt material 
med framställningar av romerska och german
ska krigare. I detta finner man många exem
pel på båda varianterna av svärdsgehäng. P r o 
blemet måste utredas närmare. De olika 
varianterna kan bero på skillnader i tid, plats 
eller i krigarnas grad och status. Utrustningen 
kan dessutom vara mer eller mindre fullstän
dig om man med fullständig avser två bälten. I 
de diskuterade germanska gravfynden är be
slagens fördelning på två bälten ofta oklar. En 
närmare analys är således angelägen. 

Svärden med rikt ornerat fäste behandlas i 
ett särskilt kapitel. Det är en grundlig och klar
görande analys som visar att praktsvärden kan 
variera i detaljutförandet och att romerskt och 
germanskt möts i tillverkningen. Av de 146 
svärd som anges från fyndplatserna A och B 
har mer än en tredjedel romerska stämplar. 
Detta innebär emellertid inte att det det finns 
så många praktsvärd. Svärden har uppenbarli
gen importerats och sedan fått fäste m.m. av 
varierande utseende. Både romerska och ger
manska komponenter ingår. Man vet att elfen
ben i vissa fall använts som material. Det är för 
övrigt en nackdel att man inte kunnat belägga 
svärd och skida tillsammans. Detta gör att man 
inte har en riktigt klar bild av hur svärdet sett 
u t Man kan konstatera att det endast finns ett 
fåtal runda doppskor i Illerup medan exem
pelvis Vimosefyndet har många av denna typ. 

Under alla förhållanden är den förnämsta 
gruppen de svärd som har handtag av silverbe
slag, förgyllda pressbleck och silvernitar, 
ibland kombinerade med elfenben. Dessa 
praktsvärd har burits av eliten bland krigarna. 
Till samma kategori antages de finaste ge-
hängen höra liksom de fem finaste sköldarna. 
Detta kan man anta även om kombinationer
na inte syns tydligt i mossfyndet där olika delar 
ligger spridda. Den i Simris grav 41 gravlagde 
tillhör samma elit, utmärkt genom sin svärds
skida med förgyllda pressbleck och glasinlägg
ning, sin målade sköld och sporrar. Nästa 
grupp på den hierarkiska stegen har en ut
rustning som inte är fullt så dyrbar men som i 
alla fall står eliten nära. Svärdsfästet kan vara 
av trä med silvernitar eller ha tenn- eller bly
tenn-inläggning som uppenbarligen skall ef

terlikna silver. Till denna grupp hör den nors
ka graven Bo Steigen. 

Utrustningen på dessa båda nivåer visar ett 
högt uppdrivet hantverk. De är alla Cl b och 
finns även i fynden från Thorsbjerg och Vimo
se. Det är en av undersökningens stora för
tjänster att man på detta sätt genom intensiv-
studier av metall och hantverk har kunnat 
kombinera och datera utrustningar från olika 
fynd, både gravfynd och andra mossfynd än Il
lerup. Detta resultat har man nått trots att 
man inte säkert kan kombinera alla delar av 
svärdsutrustningen. 

Som statusutriistning räknas även armring
arna med förtjockade ändar, i Illerup silver-
pläterade och förgyllda, saml halsringarna av 
vriden guldten med päronformad ögla. Lik
nande ringar av silver och brons har i några 
fall hittats i kvinnogravar. De har inte samma 
status som guldfynden. Silverringarna kan ha 
slät ten men denna variant diskuteras märkligt 
nog inte. I Simris grav 100 finns en silverring 
med vriden ten som uppmärksammas i publi
kationen. Det finns emellertid en motsvarande 
ring med slät ten i Simris grav 47, som är en 
rikt utrustad kvinnograv och kronologiskt lik
värdig med mansgraven 41 tillhörande eliten, 
medan grav 100 med den vridna silverringen 
är något enklare utrustad med endast två fibu
lor med pressbleck och två bronsnålar. Tids
mässigt är den något senare än grav 47 och 
kan jämföras med den rika mansgraven 54. 
Dessa »par» med krigargrav och kvinnograv 
har jag betraktat som generationer (senast 
1996 i katalogen till utställningen Roman Re
flections in Seandinavia och i en uppsats under 
tryckning i en minneskrift till Albert Genrich). 
Det finns en del att lära om statusförhållanden 
och material som markerar statusförhållanden 
i denna serie av gravar på Simrisgravfältet 

Föremål med runor behandlas men de är 
inte begränsade till elitens utrustning. Press
blecken med guldbeläggning och filigran spe
lar däremot stor roll i det högtstående konst
hantverket. Denna teknik behandlas ingående 
av v. Carnap-Bornheim som ägnat en stor del 
av sin forskning åt problemen kring den och 
nu senast publicerat ett arbete om Thorsbjerg-
skivorna. Det romerska och det germanska 
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hantverket analyseras där och vägs mot var
andra. Det är intressant att följa hans analys av 
materialet i Illerupfyndet och ta del av de re
sultat han kommit fram till i sina undersök
ningar om de fina pressblecken som finns i 
olika grupper av föremål: sköldar, hästutrust-
ningar, svärd och gehäng. I vissa fall kan man 
iakttaga stämpelidentitet mellan olika bleck. 
De germanska hantverkarna har arbetat i nära 
kontakt med de romerska. Den identifierade 
verkstadskretsen »Nithijo» är betydelsefull för 
förståelsen av hantverket. 

Pressblecken är typiska för den äldre delen 
av yngre romersk järnålder, Cl b i Illerup. Den
na teknik betyder mycket för analys av fynden 
från Illerup och motsvarande men den bety
der också mycket för den stora mängden av 
kvinnogravar med silverfibulor med förgyllda 
pressbleck. Man kan kanske komma fram till 
att man arbetat för en elit både i manliga och 
kvinnliga föremål. En fråga som man måste 
ställa är hur centraliserad tillverkningen har 
varil inte bara av praktutrustningar ulan även 
av sådana smycken. Det är en fråga av stor be
tydelse för slutsatser om kontakter och utby
tesförbindelser. Det är många problem som 
behöver analyseras vidare. 

I det sammanfattande kapitlet skissas en 
bild av de resultat som man kommit fram till 
vid analysen inte bara i de olika kapitlen i vol. 
5—8 utan också i de tidigare volymerna 1-4. 
Analysen har löpt stegvis från frågor som rör 
kronologi i volymerna om spjut och lansar, 
över den personliga utrustningen med resultat 
som tolkats som belägg för ursprung fram lill 
en analys av praktutrustningarna. Det fram
hålles att med Illerup som bas kan man analy
sera andra mossfynd och gravfynd. Begräns
ningen är dock att endast 40 procent av 
fyndytan i Illerup bar undersökts. Man kan till
foga som en annan begränsning den kronolo
giska nivån som inte täcker sådant material 
som ligger i sena mossfynd. Man får kanske 
oriktiga signaler från gravfynden som, trots atl 
de är sporadiska, fördelar sig över en förhål
landevis lång kronologisk serie. 

Den fylliga fyndserien i Simrisgravarna, en 
ovanlighet, utnyttjas inte fullt ut. Det gäller ex
empelvis grav 54, där svärdet och gehänget är 

av intresse men även den statusmarkering som 
ligger i guldringar på händerna. En spiralring 
av guld satt på den högra handen och en 
bandformad ornerad ring på den vänstra, där 
den var kombinerad med två släta silverringar. 
Simris 41 passar in i diskussionen om statusni
våer. Det gör emellertid inte grav 54 som lig
ger en generation senare. Den har inte de kri
terier på status som skisserats för grav 41 men 
andra kriterier som för upp den på en sanno
likt lika hög nivå i den generation som den till
hör. 

Illerupfyndens styrka är emellertid att man i 
Illerup har ett stort, ungefär samtidigt materi
al som medger en gruppering i statusnivåer. 
Den lilla gruppen som utgör den högsta eliten 
följs av nästa nivå med praktfull utrustning 
men utan de speciella kriterier som präglat 
den högsta. Man uppger som en framtida upp
gift att bearbeta den stora del av fynden som 
inte hör till praktutrustningarna samt andra 
vapengravar och även kvinnogravar. Detta är 
synnerligen angeläget. Det kommer att ge vik
tiga perspektiv även på de förnämsta fynden. 
Redan nu kan man som ett resultat se tre olika 
statusnivåer bland krigarna, ett resultat som 
står i samklang med de uppgifter om hierar
kiska nivåer som finns omnämnda i historiska 
källor (princeps, comites, pedites). Man kan 
också draga slutsatsen att antalet ryttare inte 
varit särskilt stort men att de spelat en central 
roll i bären. 

Slutsatserna om politiska förhållanden har re
dan berörts i samband med resultaten fram
lagda i vol. 3 - 4. Dessa resultat har enligt för
fattarna förstärkts genom analysen av prakt
utrustningarna. Ca 200 e.Kr. kom angrepp 
från västskandinaviskt område dvs. Sydnorge 
och de delar som nu utgör väslra Sverige. Det 
kan också ha kommit anfall från området i sö
der. Utrustningarna som burits av de nedkäm-
padc krigarna har offrats i Illerup Ådal. Hypo
tesen är att ett senare anfall (ca. 300 e.Kr.) 
kommit från Östersjöområdet men denna hy
potes kan inte belysas med materialet från Ille
rup plats A. Källmaterialet måste sökas i sena
re mossfynd. Man har då också anledning att 
diskutera fynd från skånskt område där moss-
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fyndet från Hassle Bösarp är en viktig d d . Det
ta fynd är inte stort men en förnyad analys ty
der på att det är betydelsefullt. Till detta avser 
jag att återkomma i ett senare sammanhang. 

Det finns många frågetecken i samband 
med de spännande slutsatserna om politiska 
förhållanden och detta trots de förnämliga 
fynden, den intensiva och skickligt genomför
da bearbetningen och de högklassiga publika
tionerna med praktfulla färgbilder. Styrkan, 
ekonomiskt och politiskt, i de ursprungsområ
den som anges för krigarna är förvånande och 
är svår att motivera. Basmaterialet är också 
trots de imponerande resultaten sprött och in
te entydigt. Man ser därför med förväntan 
fram mot den fortsatta bearbetningen av ett 
bredare material och ökad information om 
grundläggande aspekter. 

Berta Stjernquist 
Arkeologiska institutionen, Lunds universitet 

Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Berta Stjernquist, The Röekillorna Spring -
Spring-cults in Scandinavian Prehistory. Skrifter 
utg. av K Humanistiska Vetenskapssamfundet 
i Lund, vol. 82,1997. 153 s. ISBN 91-63062410. 

Berta Stjernquist - den svenska arkeologiens 
Grand Old Lady - genomför det som alla talar 
om men få lyckas med, nämligen att publicera 
och vetenskapligt utvärdera de utgrävningar 
och fynd de grävt upp för flera decennier se
dan. I monografin om Röekillorna ger hon en 
fullständig materialpublikation med anslutan
de bearbetning av ett offerfynd, som påträffa
des 1951 när man grävde en branddamm i Lö
derups socken i Skåne.Tillsammans med den 
skicklige grävningsteknikern Anton Nilsson, 
geologerna Tage Nilsson och Björn Berglund 
samt arkeologistuderande undersökte Stjern
quist 500 m2 av källområdet 1960-62. Redan 
1963 kom Röekillorna att användas i en teore
tisk studie om offerfynd och kriterierna för atl 
tolka arkeologiska fynd som rester av kultiska 
aktiviteter. Dessa källoffer, framkomna på en 
skånsk åker, behandlas nu i sin helhet och är 
särskilt intressanta genom den mångtusenåri-

ga historia de omfattar. Fynden sätts i relation 
till fynd från omgivande boplatser och sten-
kammargravar, flera av dem välkända genom 
Märta Strömbergs Hagestadsundersökningar 
och Stjernquists egna undersökningar av 
Gårdlösakomplexet 

Själva namnet Röekillorna hänför sig till att 
vattnet har färgats av rödockra och på den 
äldsta kartan från 1731 namnes Rödkilleängar-
na, ett namn som för tankarna till blod och liv
givande krafter. Själva källan var egentligen in
te iakttagbar annat än som en sumpig del av 
åkern. Först när branddammsbygget påbörja
des visade källflödet sin kraft. Ben och sten
redskap spolades fram och genom fukten ha
de ben och trä kunnat bevaras. Ca 6000 
benbitar har tillvaragits av vilka ca 4 000 kun
nat bestämmas av osteologen Ulrik Möhl. Be
nen utgör det stora fyndmaterialet. De är väl
bevarade och representerar såväl hela som 
delar av djurkroppar. Även människoben från 
två vuxna och ett barn påträffades vid utgräv
ningen. Kvartärgeologen Tage Nilsson har 
kunnat konstatera att källan under forntiden 
omgivits av en öppen sänka, där djur genom 
årtusenden sökt sig ned till vattenhålet för att 
dricka. Klövar och hovar har trampat igenom 
de blöta torv- och sandlagren. Flera av offer
benen är direkt nötta av trampet (traffic 
worn). Stratigrafien har därigenom störts vil
ket förklarar varför några av järnåldersoffren 
påträffats i källans botten. 

Benmaterialet som är välbevarat domineras 
av häst och hund - en vanlig kombination i de 
germanska offerfynden. I ett säkert fall kan en 
rituell behandling av hästhuden påvisas. Flera 
märgspjälkade hästben vittnar om att hästkött 
ätits vid källan. 

Fyndmaterialet är föredömligt redovisat i 
katalogen. Ritningar och foton »in situ» lik
som i föremålskatalogen ger en god uppfatt
ning av såväl stenartefakter som järnålderske
ramik och metallföremål. Till de mer spekta
kulära fynden hör två träföremål, det ena ett 
snett stirrande mansansikte, det andra en fal
los. Ansiktet är tillhugget av en kraftig alm
gren, sannolikt med en metallyxa. Olyckligtvis 
har varken detta beläte eller den fallosliknan-
de pålen C'4-daterats. Överhuvudtaget hade 
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kanske en serie CMater ingar kunnat bidra till 
en bättre kronologisk uppdelning av de olika 
offertillfällena - höjdpunkter resp. perioder 
när källkulten här inte utövats? 

Efter att ha presenterat det egna fyndmate
rialet ger Stjernquist en översikt över liknande 
kall- och mossoffer i Nordeuropa. En särskilt 
närliggande parallell finner hon i Hindby 
mosse i Malmö. Den undersöktes 1989-91 och 
tycks omfatta tiden från senneolitikum till ti
dig bronsålder. Det omfattande materialet av 
sten- och flintredskap kompletteras av välbeva
rade ben- och hornredskap. Vi får hoppas att 
även Hindbyfynden snart kan presenteras så
som Röekillorna till glädje för alla forskare 
kring offerfynd. Av övriga svenska fynd tar 
förf. upp Skedemosse på Öland, där hästoff
ren dominerar, och nämner Adam av Bremens 
berättelse om källkult i Gamla Uppsala med ri
tuella offer av främst män och hingstar till 
fruktbarhetsguden. 

En särskilt intressant parallell till Röekillor
na är Valmose nära Rislev på Själland, där 30-
talet djur, mest hästar och hundar samt även 
människor offrats. En annan besläktad offer
plats är Oberdorla i Thuringen med sina 
många träidoler och offer av främst nötkrea
tur, allt synnerligen välbevarat i de djupa torv-
lagren. Stjernquist ger även en nyttig samman
ställning över andra germanska, slaviska och 
keltoromerska offerfynd. Även källguden 
Apollo Grannus i Trierområdet nämns och 
kommenteras med anledning av den märkliga 
Fycklingevasen, given av tempelföreståndaren 
till denne gud. 

Som Stjernquist flera gånger påpekar är Röe
killorna inte ett slutet fynd, något som faktiskt 
gäller för flertalet offerfynd av denna typ. Röe
killorna har under flera tusen år från tidig ne
olitikum till romersk järnålder periodvis varit 
en kultplats för närområdet. Källan med det 
livgivande röda vattnet har varit en naturlig 
samlingsplats för vattning av kreaturen och för 
kulten av djurens och människornas fruktbar
h e t Men varför upphör denna kult under r o 
incisk tid eller folkvandringstid? Ar det som 
nyare fynd i sydskandinaviska boplatser som 
Sorte Muld, Gudme, Slöinge och Uppåkra 

tycks antyda att kulten förflyttas från våtmar
kerna till den största gården i byn, där höv
dingen förrättar de kultiska offren? Kanske 
kan de också för mig förklara varför offren i 
Skedemosse upphörde efter folkvandringstid. 

Ulf Erik Hagberg 
Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademien 

Märit Gaimster, Vendel period bracteates on Got
land. On the significance of Germanic art. Acta Ar
chaeologica Lundensia 27. Lund 1998. 302 
Seiten mit 158 Abbildungen. 

Bei der hier vorzustellenden Arbeit handelt es 
sich um eine Dissertation, die am 3. April 1998 
in Lund öffentlich verteidigt wurde (mit dem 
Rezensenten als Fakultätsopponent). 

Unter einem sehr bescheidenen, dadurch 
zugleich aber auch irrefuhrenden Titel wer
den von Märit Gaimster - losgdöst von einer 
ästhetisch-evolutionistischen Sichtweise - Stile 
und Motive friilimittelalterlicher germani
scher Kunst behandel t Chronologisch er-
streckt sich der Rahmen von der jungeren rö
mischen Kaiserzeit bis in den Anfang der 
Wikingerzeit und kdneswegs nur auf die weit
gehend mit der Merowingerzeit gleichzuset-
zende Vendelzeit Nordeuropas. Regional be-
schäftigt sich die Verfasserin mit zahlreiehen 
Funden - vor allein Brakteaten und anderen 
inhaltsreich verzierten Schmuckstucken - aus 
dem groBen Raum zwischen Siiddeutschland 
und Norwegen. 

Dennoch kommen die bisher so stiefmutter-
lich beachteten sogenannten E-Brakteaten 
durchaus auch zu ihrem Recht. Von diesen 
gibt es etwa 280 Stiick, die bis auf wenige fest-
landschwedische und baltische Ausnahmen al
le auf Gotland gefunden wurden. Von den äl-
icrcn goldenen A-D-Brakteaten mit ihrer 
vidfältigen, von Karl Hauck bahnbrt-du-nd er-
forschten Ikonogratie, die fast alle als Depot
funde mit einer Konzentration im weiteren 
siidwestlichen Ostseeraum angetroffen wur
den, unterscheiden sich die E-Brakteaten ganz 
erheblich. Sie sind weit entfernt davon fast nur 
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auf Gotland belegt und dort als lokale Erzeug-
nisse aufzufassen, sie sind erst in die späte Ven
delzeit und in die fruheste Wikingerzeit zu da
tieren, sie bestehen iiberwiegend (etwa zwei 
Drittel der Exemplare) aus Bronze (oft aller
dings vergoldet), sie stammen mds t aus Grä
bern (Ausnahmen gibt es nur bei Stucken aus 
edelen Metallen) und als Motiv zeigen sie le
diglich eine Triskele, deren Arme in Tierköp
fen enden, und dariiber ein halbrundes oder 
parabelförmiges Ornament . 

Um diese an sich wenig aitraktiven Anhäng
er nun richtig ansprechen zu können, wird 
sehr weit ausgeholt So wie in Schweden inzwi
schen bei gröBeren Arbeiten iiblich, wird der 
Forschungsgeschichte dabei ein sehr breiter 
Raum gewidmet und zwar nicht bezogen auf 
die E-Brakteaten, fur deren bisherige Beriick-
sichtigung in der Fachliteratur eigentlich we
nige Zeilen ausgereicht hatten, sondern im 
Hinblick auf das gesamte fruhgeschichtliche 
Bildscbaffen germanischer Kunstler oder 
Kunsthandwerker. Dadurch erhält das Werk 
nebenbei einen ntilzlichen kompendienbal-
ten Charakter. Das erklärt auch das etwa 500 
Titel umfassende Literaturverzeichnis. 

Da die Verfasserin am Beginn ihrer Studien 
offensichtlidi davon ausging, daB die E-Brak
teaten nicht nur einfache Ornamentträger 
sind, sondern ein Bildfeld mil bedeutinigsvol-
lem, aber erst zu entschlussdnden Inhalt auf
weisen, referiert sie in besonderem MaBe Vor-
gehensweise und Resultate der langjährigen 
und erfolgreichen Beniubinigen von K. 
Hauck um die Enträtsdung der Goldbraktea
ten des 5. und 6. Jahrhunderts als Dokumente 
germanischer Mythologie, die nach oraler Tra
dition erst ein halbes Jahrtausend später zum 
Teil schriftlich aufgezeichnet wurde. Ihm ent-
lehnt sie auch die Kontext-Ikonografie, das 
heiBt die Zusammenschau aller Elemente. 
Hauck hat mit diesem Verfahren eindrucks-
voll zeigen können, wie heidnisch römische 
und friihe christliche Bildzeugnisse von den 
(.ci-manen zum Ausdruck ihrer eigenen My
thologie angepaBt wurden, indem sie entspre
chende Anregungen aufgriffcn und in die ei
gene Formensprache umsetzten. Ähnliches 
wird hier versucht sichtbar zu maehen. 

Gaimsters Analyse der E-Braktealen basiert 
auf den beiden Hauptkomponenten des Bild-
fddes, die mit geringen Varianten durchweg 
vorhanden sind: die tierköpfige Triskele und 
das halbrunde dariiber befindliche Orna
ment, das wegen eines rechts zuweilen ange-
gebenen Nackenschopfes und fiber Vergldche 
mit halbierten und damit zu Profilen gewor-
denen Frontalmasken als ein stark abstrahier-
ter, von der Seite gesehener anthropomor-
pher Kopf interpretiert wird. Das isl gut nach-
zuvollziehen, zumal die Triskdeköpfe stets 
dem somit nach links blickenden .Gesicht" zn-
gewandt sind. Die Zusanimengehötigkeit bci-
der Bildkomponcnten als d n auf zwei wesent-
lichc Charakteristika begrenztes „mdnungs-
volles" Motiv - gleichsam als ein Formulär -
Steht wohl in der Tat auBer Frage. Damit ist es 
der Verfasserin gehmgen, die E-Brakteaten 
mit ihrer Triskele-Profil-Komposition aus der 
Fulle der rein ornamental verzierten Pretiosen 
des friihen Mittelalters herauszulösen nnd auf
grund des zu recht vorausgesetzten Verkiir-
zungsprinzipes als Bildträger zu verstehen. 

Dabei sollen Elemente des Odin-Glaubcns 
eine Rolle spielen, die auf anderen Objekten 
mit dem Flechtband aus der fruhdiristlichen 
Kunst sogar verbunden sind. Wird jedoch im 
Sinne von Lotte Hedeager die heidnische 
skandinavische Kunst als in bewuBter Rivalität 
zu der christlichen fränkischen Macht stehend 
gesehen und damit zugleich die Hypothese ei
nes einflufireichen friihen dänischen Staatsge-
bildes aufgestellt, dann durfte ein christlidicr 
EinfluB in der gleichzeitigen nordischen 
Kunst nicht von Bedeutung gewesen sein. 
Hier gibt es sicher noch weiteren Klänmgsbc-
darf. Solche Fragen zukiinftig verstärkt zu ver-
folgen, dazu wird dieses Buch als Stiinulaii/ 
gewiB ganz erheblich beiträgen, zumal diese 
Thematik darin allenthalben immer wieder 
aulgegriffen wird. 

Ohne Zweifel hat es, wie hier nachdrucklich 
betont wird, auf verschiedenen Ebenen einen 
ci kläi inigsbediirftigen long-distance-exdiange 
gegeben, der eine isolierte Entwicklung heid-
nischer germanischer Kunst verhinderte nnd 
in den auch Gotland einbezogen gewesen ist. 
Wie die Vermittlung von Kunst-Impulsen vor 
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sich gegangen sein känn, das hdBt wer oder 
welche Gesellschaftsgruppen waren davon vor 
allem benihr t oder gar unmittelbar e inbezo 
gen, dafur zeigt Gaimster verschiedene Mög
lichkeiten auf. Wurden Bildträger als eventu-
elle Anregungsqudlen transportiert, waren es 
Menschen selbst die mit neuen Vorstellungen 
kamen oder waren es Berichte und Erzäh
lungen (ergänzend z.B. fiir das 8. Jahrhunder t 
anf Gotland: Bildstein Ardre VIII) die verbrei
tet wurden? Hier wendet sich die Verfasserin 
gerade im Hinblick anf die Ikonografie gegen 
bisher oft vorherrschende linear orientierte 
Vorschläge. Beispidhaft wird das veranschau-
licht an im Stil II verzierten Scheibentibeln 
auf Gotland, auf denen sich Anregungen von 
kontinentalen PreBblechlibdn cinwandfrei 
spiegdn. 

Leider ist es völlig unmöglich, den so weit 
gespannten Inhalt des Buches von Märit 
Gaimster hier auch nur anzudeuten. Wer auch 
immer ein Interesse am Gehalt fruhmittdal-
terlicher Kunst in der so mobilen germani
schen Weit hat, dem sei dieses Buch mit sei
nen beiden stets wieder aufgegriffenen und 
weiter verfolgten Schwerpunkten „Icono 
graphy" und „Art and society" als reichhaltigc 
Fundgrube emplöhlen. Es informiert hervor-
ragend tiber den aktudlen Stånd der in den 
letzten Jahren so intensiv - aber oft in etwas 
entlegenen und damit nicht iiberalll leicht zu-
gänglichen Publikationen - diskutierten Deu-
tungsansätze und bringt selbst uberregionale 
Perspektiven ein. Vieles bleibt dabei noch fort-
zuliihren, aber das ist bei einer Themalik, die 
nicht nur von -Archäologen, sondern auch von 
Historikern, Kunsthistorikern und Religions
historikern behandelt wird, gar nicht änders 
zu erwarten. 

T. Capelle 
Seminar fur Ur- und Fruhgeschichte 

Westfälische Wilhelms-Univcrsität 
Domplatz 20-22, DE-48143 Munster 

>>- gick Grendel att söka del höga huset". Arkeolo
giska kälkrr till aristokratiska miljöer i Skandina
vien under yngre järnåkler. Rapport från ett se
minarium i Falkenberg 16—17 november 1995. 
(Hallands länsmuseers skriftserie, 9; Gotarc C, 
Arkeologiska skrifter, 17.) Halmstad 1997. 

H d g ö framstod länge som en unik plats, inte 
bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Men 
under den senaste 10-15 årsperioden har den
na bild förändrats radikalt. Idag är kunskapen 
om det som man numera kallar centralplatser, 
aristokratiska bosättningar eller miljöer gans
ka god, och flera har varit föremål för a rkeolo 
giska undersökningar varvid lämningar efter 
bland annat hallar framkommit. Slöinge i Hal
land är ett exempel på en sådan aristokratisk 
bosättning, och inom ramen för det projekt 
som vuxit fram kring denna plats genomför
des i mitten av november 1995 ett symposium. 
Temat var aristokratiska miljöer under yngre 
järnålder i Skandinavien och lockade inte bara 
arkeologer utan även historiker och litteratur
forskare. Denna blandning ger sig tillkänna 
även i den mycket trevliga (och vackra) bok 
som nu givits ut där föredragen publicerats. 
Här hittar man det mesta om centralplatser: 
från enskilda lokaler till hela miljöer eller hur 
enskilda fyndgrupper skall förstås i termer av 
indikationer pä sädana platser eller miljöer. 
Sammanlagt rör det sig om 14 uppsatser, samt
liga föredömligt korta. 

Johan Callmer inleder raden av bidrag med 
en forskningshistorisk översikt Han betonar 
den långa tradition som finns men framhåller 
samtidigt att Helgö-undersökningen kom att 
utgöra något av en vändpunkt inom denna 
forskningsgren, inte så mycket kanske som ett 
föredöme utan främst som ett synliggörande 
av fenomenet som sådant Och 1970-talet kom 
även att präglas av ett intresse för »centralplat
ser», men mer på ett abstrakt och teoretiskt 
plan. Först under 1980-talet kom verkliga un
dersökningar till stånd, exempelvis vid Gud-
me-Lundeborg och under slutet av 1980-talet 
och under 1990-talet blev en rad välkända ar
keologiska orter aktuella: Borre i Norge, 
Adelsö, Valsgärde och Vendel i Mellansverige, 
Uppåkra i Skåne och Slöinge i Halland - för 

loniviinnen 94(1999) 



Recensioner 53 

att bara nämna några. Callmer framhåller, att 
dessa platser självfallet ingår i en större kon
text som innehåller övergripande förändring
ar. Man kan med andra ord inte uppfatta dem 
som statiska utan måste se dem som ett resul
tat av en process. Samtidigt är de även ett led i 
en vetenskaplig process, där vi idag ingår som 
en länk. 

Han betonar vidare att det nu är viktigt att 
problematisera begreppet »makt» för att öka 
förutsättningarna för att förstå de aristokratis
ka platserna. Makten under forntiden, menar 
han, har alltför länge setts som totalitär när 
den i själva verket kan ses som »öar i ett hav av 
ickemakt». Callmer går vidare i sina resone
mang och diskuterar även forskningsmetodis
ka frågor som har betydelse för tolkningen av 
själva residenset och de människor som bott 
och verkat där. Och här pekar han på en rad 
viktiga faktorer som kan var behjälpliga vid 
försök att konkretisera »livet i hallen». Han be
tonar vikten av diskussioner kring privat-
publikt, religiöst-profant osv. Men märkligt 
nog berör han inte genderfiågan, trots att den 
borde kunna komma in här på ett naturligt 
sätt. Vilka var det som agerade privat eller pu
blikt, religiöst eller profant? Ar inte detta 
egentligen nyckelfrågan? Finner man ledtrå
dar till detta kanske man ökar förståelsen av 
helheten, dvs. det bakomliggande samhället 
Jag skulle också vilja tillägga, att det krävs jäm
förelser mellan aristokratiska residens och 
»vanliga» bosättningar för att frågor av den 
här arten skall vara meningsfulla att ställa. Hur 
skiljer sig det privata eller det publika mellan 
»hallen» och den vanliga gården? Vilka religi
ösa eller profana funktioner utövades? Vilka 
var förbehållna residenset respektive den ge
nomsnittliga gården? Hur tedde sig mannens 
respektive kvinnans roll i de olika miljöerna? 
Fanns skillnader? Och vad berodde detta på? 
Man skulle med andra ord kunna problemati
sera ytterligare och försöka undvika att stirra 
sig blind på det som vi tror oss kunna identifi
era som aristokratiska miljöer. Istället skulle vi 
sträva efter en mer samlad bild, där ett större 
jämförelsematerial tas in. Callmer är självfallet 
medveten om detta och han pekar även på en 
fortsättning i den riktningen. 

Thomas Lindkvist diskuterar den politiska 
geografin runt Östersjön under tiden före me
deltiden. Han betonar svårigheten att använda 
de fåtaliga skriftliga källorna från denna tid 
och menar att de primärt skall se som materi
ella kvarlevor, indikationer på samhällsföränd
ringar. Lindkvist behandlar statsbildningen i 
området och pekar på några yttre faktorer 
som stimulerade denna, bland annat yttre hot. 
Han lyfter även fram hur heterogent området 
är och att utvecklingen därför är avsevärt mer 
komplicerad än vad man inledningsvis kan för
moda vad avser statsbildning. Men trots detta 
finns vissa gemensamma nämnare. Sådana är 
exempelvis monopoliseringen av ideologin, en 
ökad forinalisering samt territorialiseringen. 
Han betonar också den betydelse som den sjö-
burna krigsorganisationen haft som maktbas i 
just denna region. Genom den har plund
ringståg kunnat genomföras och tributer ut
krävas, något som har varit mycket karaktäris
tiskt för just Östersjöområdet. Man kan ju bara 
erinra, som Lindkvist gör, om esternas anfall 
på Sigtuna eller uppgifterna bos Rimbert om 
fientliga anfall på Birka. 

Historikern Dick Harrison behandlar central
platser och nätverkscentra med utgångspunkt 
från tidigmedeltida förhållanden. Han b e t o 
nar hur viktigt det är att orternas status be
döms rätt och pekar på de svårigheter som 
finns vid en sådan bedömning. Detta är något 
som man bara kan instämma i och det visar på 
svårigheterna när man diskuterar platser av 
speciell betydelse. Kan man finna generella 
förklaringsmodeller eller måste varje plats vär
deras utifrån sina egna, specifika förutsätt
ningar?Jag trorju personligen på platsens uni
ka karaktär och behovet av såväl omlands-
analyser som mer riktade. Harrisons bidrag är 
ett gott exempel på att ett pluralistiskt synsätt 
är nödvändigt och att en ökad förståelse av 
centralplatserna även kan leda fram till en 
ökad förståelse av det bakomliggande samhäl
lets strukturer. Inte minst finner jag hans dis
kussion kring mentalitet och mentala centra 
fantasieggande. Här finns mycket kvar att göra 
och här öppnar sig nya och tidigare inte prö
vade vägar som kan leda fram till nya hypotes-
formuleringar och ny kunskap. 
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I uppsatsen »Hövdingahallen i fornnordisk 
myt och saga» gör Lars Lönnroth just det som 
Harrison efterlyste i sitt bidrag. Han lägger ett 
mentalitetsbistoriskt perspektiv på en av cen-
tralplatsernas viktigaste beståndsdelar: hallen. 
Genom en jämförelse mellan fornengelska 
hjältedikter och den norröna traditionen sö
ker han urskilja fragment av fornnordiska hjäl
teideal som kan var behjälpliga när man disku
terar hallens mentalitetsdimension. Beowulf-
kvädets skildring av uppförandet av Heort, 
kung Hrodgars gästabudshall, visar hallens s t o 
ra betydelse, och Lönnroth jämför hallen med 
en scen, »en spelplats för magnifik maktutöv
ning». 

En intressant detalj som Lönnroth nämner, 
men inte utvecklar, är den manliga dominan
sen i hallen. Kvinnans agerande i Heort be
skrivs med följande ord av honom: »kungens 
gemål och andra förnäma kvinnor kan i vissa 
fall uppträda som hallens gäster». Man kan 
alltså frammana bilden av en manligt domine
rad miljö, där kvinnorna är främmande, redu
cerade till gäster. Detta står delvis i kontrast till 
det arkeologiska källmaterialet, där bland an
nat vävtyngder ingår i de fyndkontexter som 
brukar känneteckna det som uppfattas som 
hallar. Har vi här kanske ett uppslag till ett 
genderpräglat synsätt på hallen som skulle 
kunna vara värt att utveckla? Finner vi bland 
hallarna en hierarki som är möjlig att fastställa 
genom en analys av de aktiva aktörerna i den? 
Kan ett genderperspektiv med andra ord vara 
en fruktbar väg mot en nödvändig »fragmen-
larisering» av hallbegreppet, där en bakomlig
gande hierarkisk struktur kan anas? 

En annan intressant detalj som Lönnroth 
lyfter fram är den skillnad som finns i språk
bruket vad gäller »hallar»: »Observeras bör för 
övrigt att ordet 'hall' (höll) i norröna berättel
ser endast används om en kunglig festlokal av-
ansenliga dimensioner, medan däremot 'skåle' 
(skäli) eller Tånghus' (langhus) normalt an
vänds om motsvarande (sannolikt något mind
re) lokal hos hövdingar och storbönder på 
lägre nivå. Möjligen har dock ordet höll tidiga
re - som i fornengdskan - haft en mer gene
rell betydelse. Ett inte helt oviktigt memento 
idag, då nästan varje arkeologisk undersök

ning resulterar i att man hittar en hall! Kanske 
vore det dags för en terminologisk analys och 
en diskussion om vilka termer som skall an
vändas för att beteckna olika typer av byggna
der. Idag har det ju närmast gått inflation i be
teckningen hall. 

Birgit Arrhenius diskuterar en annan aspekt 
som intimt hör samman med hallen: regalier. 
Om hallen var den scen där kungen eller stor
mannen spelade upp sitt maktspel så var rega
lierna de symboler som han omgav sig med, 
maktens yttre tecken kanske man skulle kunna 
säga. Arrhenius koncentrerar sig på granater
na och visar hur dessa användes som härskar-
symboler, bland annat av den romerske kejsa
ren. Att dessa insignier och tecken på maki 
övertogs av den germanska eliten är självklart 
och kejsaren själv uppmimtrade detta indirekt 
genom att skänka infattningsarbeten av guld 
till germanska bundsförvanter. 

Hallen i Lejre och dess omedelbara omgiv
ning behandlas av Tom Christensen. Fokus lig
ger helt på husen, deras konstruktionsdetaljcr 
och datering och någon vidare problematisc-
riiig görs inte. I Henning Nielsens bidrag be
handlas också ett själländskt »rikedomscent-
rum», det runt Boeslunde som består av en 
rad mindre lokaler vilka huvudsakligen fram
kommit vid metalldetektoravsökning. Flera av 
fynden vittnar om att metallhantverk bedrivits 
här. Bland annat har ett antal patriser och ma
triser hittats. Intressanta är även fynd av vapen 
och vapendetaljer, en fyndtyp som ju i allmän
het inte är vanlig på boplatser. Annars är fibu
lorna den mest frekventa fyndgruppen med 
141 kända exemplar! Nielsen anser att lokaler
na runt Boeslunde skall uppfattas som en 
form av lokala centra underställda ett större. 

I Wladyslaw Duczkos bidrag förflyttas vi till en 
av de mest mytomspunna platserna inom cen-
tralplatsforskningen: Gamla Uppsala. Redan 
Snorre Sturlasson fastslog på 1220-talet att Up-
salir var sveakungarnas huvudsäte och deras 
kultcenlrum, något som har kommit att prägla 
synen på Gamla Uppsala hos såväl lekmän som 
forskare. Inte minst de sistnämnda har som ett 
resultat av detta lagt alltför stor vikt vid en
skildheter, exempelvis hednatemplets vara el
ler inte vara och de tre kungshögarnas rela-
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tion till de sveakungar som namnges i Yng
lingasagan. Duczko framhåller Sune Lind
qvists betydelse för kunskapen om Gamla 
Uppsala; inte minst fick hans arbete kring 
Kungshögarna stor betydelse i diskussionen. 
Men samtidigt innebar detta mammutverk att 
forskningens intresse avleddes från Gamla 
Uppsala - man förleddes helt enkelt till att tro 
att det inte fanns mycket mer att diskutera. 
Forskningen kom därför att präglas av en mo
numentfixering och en »närmast total likgil
tighet för platsens närmaste omgivning». 

Slutet av 1980-talet innebar emellertid en ny 
fas i utforskningen av Gamla Uppsala. Yttre 
hot i form av exploateringar innebar att antik
variska myndigheter reagerade mot de stora 
kunskapsluckor som fanns kring platsen, och 
systematiska men småskaliga forskningsunder
sökningar påbörjades. Dessa undersökningar 
har givit helt ny kunskap, såväl kvalitativt som 
kvantitativt, om fornlämningsområdet i Gamla 
Uppsala, och en allt mer komplex bild fram
träder med bland annat hantverksaktiviteter 
kring de monumentala centrala delarna av 
området. Duczko framhåller också att kunska
pen kring platskontinuiteten nu bar blivit stor 
och att det idag är möjligt att skissera en ut
veckling som sträcker sig från bronsålder fram 
till modern tid. Han gör detta i sitt bidrag och 
försöker sätta in undersökningsresultaten från 
Gamla Uppsala i ett större kulturhistoriskt 
sammanhang där det skriftliga källmaterialet 
utgör en viktig beståndsdel. 

Från Gamla Uppsala är avståndet inte långt 
till Adelsö och Fornsigtuna, ämnet för Anders 
Carlssons uppsats. Han diskuterar bland annat 
anläggandet av platåhusområdena på Adelsö 
och i Fornsigtuna vilket tycks ske parallellt 
med grundandet av Birka. Carlsson gör gäl
lande att detta sker på bekostnad av Gamla 
Uppsala, som allt mer övergår till att bli en 
nekropol. Om detta kan man emellertid ha 
olika uppfattningar. Duczko bar exempelvis en 
diametralt motsatt syn på utvecklingen, en 
mer dynamisk och pluralistisk - och sannoli
kare, dristar jag mig att tillägga. Överhuvudta
get känns inte Carlssons förklaringsmodeller 
för händelseförloppet riktigt övertygande och 
inte heller fullt genomtänkta. Det förefaller 

som om en alltför generell modell sökts och 
att problematiken förenklats för mycket. Gam
la Uppsala som fenomen är inte så enkelt som 
Carlsson vill göra gällande och inte heller gör 
han fyndmaterialet från H d g ö riktigt rättvisa. 
.År det den koptiska dopskopan, den indiska 
Buddhan eller den irländska kräklan som är 
tecknet på den nedgång och statusreducering 
som utgör ett av de bärande elementen i hans 
argumentation? 

Slöinge, som gav upphov till Falkenberg
symposiet, behandlas av Lars Lundqvist. Han 
behandlar företrädesvis undersökningsmeto 
diken, kunskapsläget, kronologin samt vissa av 
de tolkningar som gjorts. Lundqvist betonar 
att bosättningen redan från sin etablering un
der folkvandringstid uppvisar tecken på social 
särställning och menar att man kan tala om en 
statuskontinuitet under hela dess 600-åriga 
livslängd. Han diskuterar vidare fornlämnings
beståndet i omlandet, or tnamn osv. och visar 
att Slöinge har några av de klassiska central-
platskriterierna men att dessa samtidigt inte är 
så många. Han lanserar teorin att bosättnings
platsen valts nästan uteslutande för sitt välex-
ponerade läge och att tanken har varit att d o 
minera landskapet, en inte helt orimlig idé. 
Orsaken till att platsen till slut försvinner är att 
området lagts under den danska centralmak
ten. 

Ytterligare ett svenskt exempel levereras av 
Karin Lindeblad och Ann-Lie Nielsen. Nu är det 
Norrköpingstrakten som är aktuell och speci
ellt då Borgs gamla socken där omfattande un
dersökningar företagits till följd av motorvägs
bygge. För ovanlighetens skull rör det sig alltså 
om ett material som framkommit vid en upp-
dragsarkeologisk undersökning vilket gör det 
lite speciellt. Man har exempelvis haft möjlig
het att undersöka större ytor än vad som är 
vanligt på centralplatser, där undersökningar
na ju ofta på grund av resursbrist får karaktär 
av »titthålsarkeologi». De två författarna disku
terar olika möjligheter som finns för att iden
tifiera centralplatser utifrån arkeologiskt ma
terial och de anser att den modell som 
framtagits av Charlotte Fabech och Jytte Ringt
ved är lämplig att tillämpa. I denna hierarkise
ras boplatsmaterialct utifrån kvalitet i en pyra-
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mid vars topp motsvarar centralplatser med 
överregional betydelse. Några sådana finns 
emellertid inte i det analyserade östgötska ma
terialet utan snarare platser av regional bety
delse. I artikeln presenteras och diskuteras 
några sådana, bland annat Skälv och Borg och 
olika typer av centralplatsindikationer relate
ras till dem, exempelvis guldfynd och ort
namn. 

Två fornborgar av speciell karaktär, Gull-
borg och Boberget, behandlas också. I dessa 
har fynd av ovanlig art framkommit, bland an
nat en guldfingerring, vapendetaljer, glasfrag-
ment och hantverksavfall. Särskilt intressanta 
är de lämningar som påträffats på Borg som 
kan kopplas till kult. Man bör också framhålla 
ett mycket omfattande osteologiskt material 
samt den största kända depån av amulettring
ar som framkommit i Sverige. Här ser man allt
så ett exempel på att en storman knyter kulten 
till sig och använder den som en form av legi
timering och stärkning av sin egen ställning. I 
benmaterialet, där framför allt skallben är re
presenterade, finns häst och hund på en fram
trädande plats men även mer ovanliga djurar
ter som räv, kronhjort, gås, bäver etc. Hundens 
och hästens framträdande ställning får läsaren 
att tänka på Adam av Bremens beskrivning av 
den hedniska kulten i Gamla Uppsala. Där ta
lar ju mäster Adam om att hundar och hästar 
hängde i offerträden jämte människor. 

Diskussionen kring de östgötska platserna 
avslutas med att verkstadsområdet vid Herre-
bro tas upp. Detta område kan dateras till yng
re järnålder och hantverk i form av pärltill
verkning, smide samt ben- och hornhantverk 
har kunnat beläggas. Författarna förmodar att 
hantverks- och marknadsplatsen har varit un
derställd stormannen i Borg, en tanke som in
te verkar helt orimlig. Detta ger en bild av en 
stormansgård eller centralplats som fungerat 
som nav i en större »centralplatsmiljö» och 
Borg följder därmed det mönster som tidigare 
är välkänt från exempelvis Gudme-Lunde-
borg. Man konstaterar också, att den förmoda
de »centralgården» Borg under medeltid över
går till att bli säte för en kungsgård. Med detta 
som bakgrund analyseras andra kända medel
tida kungsgårdar i området, och det konstate

ras att flera av dem tycks ha en förhistorisk 
bakgrund, exempelvis Svintuna (möjligen sve
arnas tuna!) och Östra Husby. 

Bertil Helgesson behandlar en tidigare inte så 
känd plats i Skåne, Fjälkinge. Där undersöktes 
1990 landskapets hittills största järnåldershus 
med en invändig yta av nästan 450 nr . Huset 
har daterats till yngre romersk järnålder eller 
folkvandringstid. I området finns även gravfält 
(vikingatid) samt andra boplatslämningar. Till 
detta kommer lösfynd. Helgesson anser, att 
stormansgården är en nyetablering som sker 
under 400-500-talen och att en statuskontinu-
itt-t finns in i sen vikingatid och tidig medeltid. 
Helgesson diskuterar även Fjälkinges relation 
och samspel med andra centralplatser i områ
det, främst Vä och Åhus. Han målar upp ett 
dynamiskt skeende där olika yttre faktorer styr 
händelseutvecklingen. Jag får emellertid en 
känsla av att Helgesson förenklar det hela en 
aning och att bristen på arkeologiskt källmate
rial gör att bilden ännu inte är tillräckligt tyd
lig. Därför kan egentligen inte så detaljerade 
modeller presenteras ännu utan att de riskerar 
att bli alltför generaliserande. Men det är sam
tidigt så att man måste tillåta sig att försöka tol
ka och förstå de lämningar man har. Här har 
vi onekligen som forskare en vansklig balans
gång som kan vara svår att utföra. Men en av 
avsikterna med Helgessons artikel har varit att 
visa att den tidigare uppfattningen om Skåne i 
två delar, cn kring Uppåkra och en kring Vä, 
är alltför statisk och måste nyanseras ytterliga
re, något som jag anser han har helt rätt i. 
Men jag tror att den kräver ytterligare nyanse
ring. Hur kommer exempelvis Ravlunda in i 
denna bild? Eller Simris? Eller andra platser 
där specifika fynd gjorts? Vi måste med andra 
ord räkna med att bilden behöver nyanseras 
ännu mera, och Helgessons bidrag är ett vik
tigt led i detta. 

Margrethe Walt behandlar i sitt bidrag bland 
annat metodiska spörsmål med utgångspunkt 
från sin erfarenhet av samarbetet med metall-
detektoramatörer på Bornholm. Watt pekar 
på att vare sig vi gillar metalldetektorer eller 
inte så måste vi ta ställning till de problem som 
deras existens ger upphov till, såväl på lagstift-
ningssidan som i fråga om de rent källkritiska 
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avvägningarna. Inte minst gäller ju detta då 
man gör jämförelser mellan områden eller 
länder med olika förhållningssätt till metallde-
tektorer. Detta kan man ju inte minst se i till
växten av enskilda fyndgrupper i Danmark. 
Där har en dramatisk ackumulation skett tack 
vare (eller på grund av) metalldetektorerna. I 
Sverige, med en annan lagstiftning och tradi
tion, ser bilden helt annorlunda ut. Inte minst 
viktigt blir detta när man diskuterar föremåls
gruppers och föremålstypers representativitet. 

Watt betonar vidare betydelsen av en positiv-
dialog mellan detektoramatörerna och myn
digheterna eller museerna. I ett sådant klimat 
kan ett konstruktivt kunskapsutfall nästan ga
ranteras och den arkeologiska informationen 
säkerställas. Detta är något som man från myn
digheternas sida bör begrunda och kanske nå
got som vi här i Sverige borde beakta, dvs. att 
stödja, stimulera och utveckla samarbetet mel
lan museerna och amatörerna med metallde-
tektorer. Kunde vi skapa ett likartat klimat som 
på Bornholm skulle förmodligen kunskapen 
om aristokratiska miljöer i Sverige bli betydligt 
mer nyanserad än vad den är idag - ett nog så 
viktigt mål. 

Symposieboken avslutas med att Charlotte Fa
bech försöker ge perspektiv på Slöinge. Hon 
konstaterar att det var först för cirka 10 år se
dan som vi började känna igen den yngre järn
ålderns maktcentra och att detta till mycket 
stor del var betingat av att man genom syste
matiska metalldetektoravsökningar hade hittat 
mycket metallrika boplatser. En andel i detta 
har också de forskningsprojekt som dragits 
igång kring enskilda platser eller miljöer. Fa
bech menar att vi nu nått en punkt då det är 
dags att på allvar ta upp en diskussion kring de 
begrepp som vi använder. I litteraturen och i 
föredrag möts man av termer som magtcenl-
rum, stormansgård, elitär miljö eller aristokratisk 
bosättning. Men vi frågar oss sällan vad vi lägger 
in i dessa ord och vilka nivåer vi egentligen av
ser. Och här kan man bara ge henne rätt. En 
uppstramning av vokabulären är nödvändig 
för att vi skall kunna förstå varandra - och för 
att en fortsatt diskussion skall vara menings
full, kanske man skall tillägga. Hon exemplifi
erar detta med några termer som används 

nästan slentrianmässigt idag, exempelvis »re
galier». Är det relevant att tala om regalier re
dan under romersk järnålder och folkvan
dringstid? Eller skall man finna andra termer? 
Termerna påverkar ju vårt synsätt på samhället 
som sådant, och de får därför stor betydelse 
för helhetssynen. 

Fabech behandlar även den centrala frågan 
kring kontinuiteten mellan de förhistoriska 
centralplatserna och de tidigmedeltida godsen 
eller stormansgårdarna. Hon betonar att det 
inte behöver röra sig om en släktkontinuitet 
ulan mer om en funktionskontinuitet, men 
frågan är om hon inte är litet för försiktig här. 
Hennes invändningar att vi från medeltiden 
vet att gods ofta kunde byta ägare är i och för 
sig riktiga, men samtidigt tycker jag det i 
många fall är frestande att även se en direkt 
släktkontinuitet på vissa platser. Relationen 
mellan Vendel och Örbyhus slott är ju belysan
de för detta. Vi behöver alltså som arkeologer 
inte skygga för att se en reell kontinuitet mel
lan förhistorien och den historiska tiden. 

Den modell över hierarkisk boplatsstruktur 
som Fabech tillsammans med Jytte Ringtved 
tagit fram diskuteras också. Denna har visat sig 
mycket användbar över ett stort geografiskt 
område och jag har sett den tillämpad, till viss 
del modifierad, exempelvis i området norr om 
Mälaren. Men jag skulle möjligen vilja fram
hålla att man med denna modell som utgångs
punkt skulle kunna uppställa regionalt giltiga 
modeller eller kanske vi skall kalla dem pyra
mider. I Fabechs och Ringtveds modell är det 
bland annat prakthjälmar, kontinentala guld-
föremål etc. som utgör pyramidens topp. Jag 
tror att man i högre grad måste utgå från de 
specifika lokala förhållandena, från lokalkon
texten, för att skapa en operativ modell. Men 
lika övertygad är jag om att man skall ha Fa
bechs och Ringtveds modell som bas när man 
gör detta. 

Fabech diskuterar även ortnamn eller ort
namnsmiljöer och deras relation till folkvand
ringstida guldfynd. Hon ger exempel från Fal
bygden och visar att guldhalskragen från 
Älleberg framkommit i en miljö som känne
tecknas av ortnamn med speciell betydelse. 
Exemplet visar hur fruktbart det kan vara att 
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återkomma till äldre fynd, kanske framför allt 
guldfynden, och att behandla dem utifrån 
andra infallsvinklar än vad som tidigare gjorts. 
På så vis kan man faktiskt teckna konturen av 
maktens landskap. Genom att Fabech sätter in 
halskragen i sitt rätta »landskap» ger hon den 
även en kulturhistorisk dimension, som de 
rent konsthistoriska eller tekniska analyserna 
av den saknar. Här ser man den miljö där kra
gen existerat och kanske kan denna hjälpa oss 
att närma oss en förståelse av dess ursprungli
ga funktion eller funktioner. 

Det finns ytterligare många intressanta as
pekter som tas upp i Fabechs bidrag: landska
pets organisation och maktens uttryck i detta, 
varför platserna ligger där de ligger, hennes 
analys av Björnhovdaområdet på Öland etc. 
Uttrymmet tillåter mig inte att närmare gå in 
på dem. Men Fabechs bidrag visar betydelsen 
av landskapsanalyser på bred front, där kultur
landskapets skilda och varierade beståndsdelar 
tas till vara. Hon visar också, tycker jag, att om-
landsstudierna gärna får bli geografiskt vida 
för att verkligen förtydliga bilden. 

Fabechs slutord, i sammanfattning och tolk
ning av anmälaren, kan även fungera som slut
ord för denna anmälan: för att förstå central
platserna krävs att vi omvärderar äldre fynd, 
att vi företar nya fältundersökningar av skilda 
slag och att vi kommer ihåg, att centralplatser-
na inte bara varit centra för sig själva utan att 
de varit en del i ett inte helt okomplicerat för
historiskt landskap. Och i » -gick Grendel att sö
ka del höga huset - •> har vi fått ett bra avstamp 
för vidare forskning kring centralplatserna 
med en mängd nya och intressanta infallsvink
lar. Vi får hoppas att boken kommer att vara 
en inspirationskälla så att undersökningar och 
analyser av liknande slag även kommer att gö
ras på andra platser i vårt land. Det finns sä
kerligen mycket att göra. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

Sa Kriks Torg 5, 75.3 10 Uppsala 

Torun Zachrisson, Gård, gräns, gravfält. Sam
manhang kring ädelmetalldepåer och runstenar 
från vikingalid och tidigmedeltid i Uppland och 
Gästrikland. Stockholm Studies in Archaeology, 
15. Stockholm 1998. 411 s. ISBN 91-7153-695-
7. 

Nedan recenseras Torun Zachrissons doktors
avhandling Gård, gräns, gravfält, som i januari 
1998 lades fram vid Stockholms universitet. 
Framställningen utgör en förkortad framställ
ning, utan referat av innehållet, av den oppo
sitionjag i egenskap av fakultetsopponent höll 
vid disputationen. 

För att rätt förstå tillkomsten och innehållet 
i Zachrissons bok tror jag det är upplysande att 
citera henne på sidan 94: 

1 samband med att jag deltog i utgrävningen av en 
vikingatida gård - Granby/Hyppinge i Orkesta sock
en - så utförde jag även en specialinventering av 
yngre järnåldersbebyggelsen i Markims och Orkesta 
socknar i Uppland, i syfte att finna möjliga parallel
ler lill Granby-Hyppinge. [...] Studien fokuserade 
dels pä beroendeförhållanden mellan gårdar, dels 
på runristningarna, deras textinnehåll och place
ring i landskapet I lär framkom att runstenarna van
ligen anslöt till gränser mellan bebyggelser. [...] Jag 
uppfattade det som all runristningarna genom sina 
placeringar var ett sålt alt synliggöra symboliskt lad
dade zoner i landskapet [... ] Det var denna för-för-
ståelse jag bar med mig när jag tog itu med depåfyn
dens placeringar i gårdslandskapet 

Här har vi uppenbarligen bakgrunden till de 
problemställningar och den teoretiska håll
ning som genomsyrar hennes avhandling, och 
jag kommer nedan att få anledning att åter
komma till dessa påståenden vid flera tillfäl
len. 

Torun Zachrissons avhandling är alltså en 
studie av två arkeologiska källor, ädelmetallde
påer och runstenar från vikingatid och tidig 
medeltid, i landskapen Uppland och Gästrik
land, och hur de relaterar till bebyggelse och 
kulturlandskap. Avhandlingens syfte anges va
ra »att försöka förstå varför ädelmetalldepåer 
'lämnas kvar' och därmed nå [dvs. komma åt] 
de kulturella traditioner som kan ha omgärdat 
depositioner av ädelmetall frän vikingatid och 
lidigmeddtid i Uppland ocb Gästrikland» (s. 
26). Hon angriper detta problem genom att 
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»analysera två olika aspekter, dels de föreställ
ningar som kan ha förknippats med depone
ringen av silver och guld [således snarast me
tafysiska föreställningar rörande dessa ned
läggningar], dels söka rekonstruera var män
niskor valt att placera ädelmetalldepåer [såle
des då väl en rumslig analys av depåerna i en 
samhälldig-kulturlandskapsmässig kontext].» 
Merparten av avhandlingens analysdel (dvs. 
exkl. katalog) ägnas dock en annan källkate-
gori, nämligen runstenarna., vilka bon säger 
sig vilja använda som »tolkningsram för ädel-
metalldepåerna», en något oklar utsaga. 

Boken är välskriven och de fel som före
kommer, stör inte framställningen nämnvärt. 
Även språket fungerar bra, men i någon ensta
ka passage övergår texten i »snömos», som på 
s. 25 stycke 3, varvid läsaren ställs inför proble
met att försöka förstå alla abstraktioner och re
da ut alla syftningar i hopp om att bena ut 
framställningen och förstå texten, eller att 
lämna stycket och de däri förborgade tankar
na åt sitt öde. Rent generellt är sidorna prydli
ga och illustrationerna väl valda. Vissa inscan-
nade kartor och diagram går dock ej att läsa. 
Detta är skrutt för att vara år 1998. Även in
konsekvenserna vad gäller användandet av ci
tationstecken och tankstreck stör. Här möter 
oss alla möjliga varianter utan konsekvens. Jag 
förstår heller inte nyttjandet av understryk
ning i en satt text, ibland utbytt mot fel stil, för 
att ge emfas åt ord. Sättet att återge citat ser 
också hemsnickrat ut. Dessa har markerats 
dels med citationstecken, dels med kursiv stil. 
Det är att som salig Gunnar Sträng använda sig 
av både bälte och hängslen för att vara säker. 
Inget av detta vill jag dock lasta respondentcn 
för, utan det torde snarare spegla den turbu
lens vår typografiska branch är inne i. 

Nedan behandlas uteslutande själva analys-
delen, och således inte katalogdelen. I vissa 
ämnen finns alltid risken atl en opponent en
kom får en katalogdel att opponera på. Skulle 
allt gå åt pipan kan respondenten åtminstone 
få en klapp på axeln och trösterika ord om att 
det i alla fall var en bra materialsamling. Den 
förlåtande sucken »det var i alla fall en bra ma
terialsamling» är något som säkerligen de fles
ta av oss hört någon gång om avhandlingar 

där författaren haft svårt eller inte vågat titta 
upp från sitt insamlade källmaterial. Lyckligt
vis har Torun Zachrisson haft högre veten
skapliga ambitioner än så, vilket förstås impli
cerar att hon då också exponerar sig för 
eventuell kritik. Alt reflektera, resonera, kriti
sera och att uppställa hypoteser är naturligtvis 
att sticka ut hakan. Men, vilket författaren helt 
klart har förstått, kritik, meningsutbyte och di
alog är vetenskapens livsluft 

Ett av Torun Zachrissons kännetecken som 
forskare är att hon ofta väljer att hämta histo
riska och språkliga paralleller från Island och 
den fornvästnordiska litteraturen, vilket görs 
på ett på det hela taget förhållandevis accepta
belt sätt. Hon väljer att alltid citera översätt
ningar av källor och vid behandling av forn
västnordiska ämnen går hon inte till primär
källorna direkt, utan refererar företrädesvis 
Kirsten Hastrups och Aron Ja. Gurevichs se
kundära framställningar. Här sällar sig Za
chrisson till en stor kader av unga arkeologer 
med historisk-mentalistiska ambitioner; Hast
rups och Gurevichs bild av det forna Island 
och islänningarna har kommit atl bli den bild 
som många unga arkeologer har av det forna 
Island och islänningarna, dessvärre också okri
tiskt transponerat över östra Norden. Detta är 
på sitt sätt bra, då både Hastrup och Gurevich 
är in märkta introduktörer och uttolkare av 
denna speciella isländska kullur. Sällan ser 
man dock hos dessa arkeologer skymten av 
den kritik och de avvikande meningar som 
framförts mot särskilt Hastrups stnikturalistis
ka tolkningar. Eftersom alltså vetenskap är kri
tik och analys, borde inte Hastrups och Gure
vichs arbeten så totalt okritiskt användas som i 
princip primärkällor till det forna Island, så
som har gjorts och nu görs. Vad som här bar 
sagts är att betrakta som en generell reflek
tion, som inte drabbar Torun Zachrisson i 
nämnvärd grad. Jag noterar istället att hon vid
gat blickfånget när det gäller det gamla Island 
och även fångat in och berikat sin framställ
ning med tankar från så framstående forskare 
som Margaret Clunies Ross i Sydney, Preben 
Meulengracht Sorensen i Oslo o.a. 

Ibland slinter dock även Torun Zachrisson 
med kniven. Om det rör sig om okunskap, vil-
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ket kan vara en arkeolog förlåtet, eller om det 
är en lapsus, vet jag inte, men på bl.a. s. 34 och 
även på flera andra ställen använder hon ter
men och begreppet kenning på felaktigt sätt. 
Mitt på sidan anges att ör? ibland används som 
en kenning för kvinnor, vilket inte är korrekt. 
Eftersom kenningar en av de mest använda för
klaringstermerna i denna avhandling, kan det 
vara på sin plats att kommentera detta term-
bruk. Skulle öre ha använts som metafor för 
kvinnor har det varit i form av ett heili, inte ken
ning. Heitin och kenningar, dvs. omskrivningar 
för personer och ting, är ju en av de mest ka
rakteristiska ingredienserna i den fornskandi
naviska poesin. Som framgår, om man går till 
läroböcker i ämnet, skiljde man bestämt mellan 
dessa två. Ett heili utgjordes av ord - enkla, van
ligtvis ålderdomliga benämningar, utdöda ord 
och metonymiska uttiyck - medan en kenning 
alltid är ett minst tvåledat uttryck, en j u x t a p o 
sition. Ett exempel på ett svenskt heili kan vara 
gångare för en 'häst', medan öknens skepp är en 
kenning [ör 'kamelen'. I en kenning betecknas 
alltid saken i fråga, här en 'kamel', med något 
annat, t.ex. ett 'skepp', vilket dock sedan när-
mai c karakteriseras genom ett tredje begrepp 
(jfr isl. kenna vid), som då alltså förklarar det 
hela, dvs. 'öknens skepp'. Med andra ord blir 
en kenningen slags gåta som skall lösas. Förfat
taren använder kenning som en allmän term 
för omskrivning eller metafor, vilket alltså inte 
är lämpligt 

En opponents uppgift är ju att kritiskt grans
ka och leta fel eller diskutabla utsagor i av
handlingen, något som hittills speglats i det 
ovan sagda. Detta får dock ej skymma det fak
tum att Torun Zachrissons avhandling rym
mer flera saker som jag tycker är spännande 
och utmärkta. Hon framhåller att man hittills i 
alltför hög grad har färgats av dagens uppfatt
ning om ädelmetaller och transponerat detta 
till förhistorisk tid (s. 25), och att de forntida 
människornas handhavande av dessa ädelme
taller för oss gärna framstår som ett i r ra t io 
nellt beteende. Kritiken är lödig och relevant. 
Vi har antagligen mycket svårt att ana alla de 
metafysiska omständigheter som var förknip
pade med slika ting; dåtidens handlingar var 
säkerligen helt logiska och adekvata för dåti

dens människor, men för oss framstår de som 
oförklarliga, kanske befängda. Ett intressant 
uppslag levererar hon på s. 118, där det fram
hålls att guld kontinuerligt deponerats i vallen 
även under yngre järnålder, och att det här
vidlag kanske finns en regional och tidsmässig 
skillnad mellan Sydskandinavien och Mälarda
len vad gäller nedläggning av ädelmetaller i 
jorden. Jag hoppas Torun Zachrisson går vida
re med denna tankegång och utvecklar den. 
Jag vill även gärna ge henne beröm för det sätt 
hon i kapitel 3 utnyttjat det fölkloristiska ma
terialet för komparation, vilket ger möjlighe
ter att något förstå och förklara skattgömmor 
och skattfynd under tidigare skeden. 

Torun Zachrissons resonerande framställ
ning om det vikingatida samhället i Uppland 
och om Sigtunas roll framstår för mig som ge
digen och väl uppdaterad, och den rymmer 
många goda uppslag. Särskilt vill jag stryka un
der resonemanget om omvändelse till kristen
domen (s. 129), liksom diskussionen om Sig
tunas roll (s. 152 ff) . Vid en diskussion om 
tingsplatsernas roll i samhället (s. 154), bar 
hon en bra poäng i det att hon framhåller att 
många nya tingsplatser måste ha tillkommit 
vid konverleringen, eftersom lag och rätt tidi
gare var så intimt förknippade med den gam
la, hedniska religionen. En god »semantisk» 
parallell härtill är j u faktiskt händelserna vid 
Alltinget på Island år 999 eller år 1000, då det
ta allting höll på att splittras. Kristna islän
ningar krävde ju att man skulle ha en egen lag, 
men den hedniske lagsagomannen borgeirr 
från Ljösavatn lyckades ena de stridande par
terna med att föreslå en ny, kristen »lag». Jag 
tycker också att Zachrisson levererar goda ar
gument för existensen av särskilda runristande 
hantverkare, som ingått i en biskops följe (s. 
158). 

En stor och viktig fråga som Torun Zachris
son tangerar är huruvida det har funnits o r o 
ligheter som en följd av en brytningen mellan 
de två religionerna i Sverige under övergångs
tiden (s. 155). Hon nämner flera argument 
för detta, men frågan som man måste ställa sig 
är varför det inte på en enda svensk runsten 
nämns eller ens andas något härom i inskrif
terna. Här finns idag meningar som pekar åt 
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diametralt olika håll. Gro Steinsland och Kåre 
Lunden har på senare tid förfäktat den tradi
tionella synen på brytningstiden i Skandinavi
en, som bl.a. Helge Ljungberg var en uttalad 
exponent för, såsom orolig och konfliktfylld, 
medan forskare som undertecknad och Dag-
finn Skre har framhållit den fredliga samexi
stens som tycks ha rått under samma tid. Sva
ren man får när man behandlar problemet är 
uppenbarligen beroende på vilka källor som 
penetreras. 

Möjligheten av att runstenarna skulle vara 
arvsdokument, som ju är Birgit Sawyers utre
rade mening, avfärdas av Zachrisson (s. 159). 
Något längre fram i framställningen för hon 
dock ett resonemang om Inga i Snåttsta som 
egentligen borde styrka Birgit Sawyers hypotes 
(s. 192). Här svävar man något i tvivelsmål om 
hur författaren egentligen uppfattar runste
narna som eventuella arvsdokument. 

För att så övergå till cn kritisk granskning av 
några av de mera fundamentala linjerna i 
framställningen kan man till att börja med 
konstatera att ett stort problem, som utmanat 
många arkeologiska forskare, har att göra med 
varför silverföremål grävts ned i jorden och 
blivit liggande där. Torun Zachrisson refererar 
tidigare tolkningar och tillför till diskussionen 
argument om att vi måste räkna med att ned
grävningarna är medvetet gjorda och platser
na medvetet valda, men att vi har svårt att för
stå de bakomliggande orsakerna, då vi inte 
känner till vad som föresvävade dessa männi
skor. 

I kapitlet »Ormen och livsträdet» fäster 
Zachrisson uppmärksamheten på runstenar
nas runband, dvs. rundjuret på yngre runste
nar, och vill hävda att detta varit en metafor 
för livsträdet Redan tidigare har hon antagit 
att de senvikingatida stilarna, Mammen-, Ring
erikc- och Urnesstilarna, utgör bildmässiga ut
tryck för en kristen uppståndelse efter döden. 
»Bilderna tar sin utgångspunkt i det kristna 
livsträdet och i en annan uppståndelsemeta
for, den som visar bilden av lejonet av Juda» (s. 
148). Livsträdet å sin sida har varit en metafor 
för Kristus (s. 160). Så kallade iriska koppel, 
som förekommer på runstenar, antas vara en 
Ragnarökskenning, varmed torde menas en 

metafor för Ragnarök. Varför och på vilket 
sätt, framgår ej. Här bygger hon till stor del på 
mytologiskt stoff från särskilt Eddadikter, som 
är ett material som filologer av naturliga skäl 
lockas av, men närmar sig (eller åtminstone 
borde närma sig) med stor respekt och försik
tighet. Här finns nämligen problem och fall
gropar en masse. Zachrisson räknar med att i 
runornas band, liksom även i själva stavarna, 
låg en dubbeltydighet, som anspelade på or
men (draken). Att ormen kunde uppfattas 
som en stav, uppges Birgitta Johansen (Örtna
tur 1997 s. 79) ha visat, vilket hon inte gör, vad 
jag kan se. Att uppfatta runstaven som en orm, 
har kanske gjorts i den isländska poesin, men 
liknelsen förefaller inte omedelbar, åtminsto
ne inte på mig. Nästa koppling är att Mid-
gårdsormen i Voluspå benämnes för Jormun-
ganclr, som översättes med 'storstaven', således 
en bild av livsträdet Den bindande länken för 
henne tycks vara Midgårdsormcns benämning 
Jormungandr. Man frågar sig dock, är det så en
kelt? Jormungandr innehåller ordet gandr 'stav, 
käpp' o.l. men också 'övernaturligt väsen' (se 
allmänna ordböcker), samt ett subst. jormunr 
'väldig, hög, stark, stor', med andra ord ett ty
piskt förstärkningsord, som vi för övrigt finner 
i namnet på en östgotisk kung Airmana-reiks, 
hos Jordanes kallad Ermenericus o.l., liksom i 
det bekanta fornsaxiska Irminsul 'världspelare, 
-stav'. Men jormunr uppträder också som ett 
heiti för Oden (sie), bl.a. runornas ursprung 
och beskyddare, och man böljar ana att man 
inte förstår alla allusioner som kan ligga här 
bakom och som författaren till Voluspå haft för 
ögonen. Här skulle författaren ha behövt föra 
en kvalificerad diskussion om fornnordisk es-
katologi och bildvärld i särskilt den poetiska 
Eddan och i Snorres Edda. 

Runstenarnas bilder och ornament skall en
ligt Torun Zachrisson uppfattas som ett kristet 
budskap (s. 149): »För att vi skall förstå run
stensresandet i Mälardalen så fordras alltså att 
vi accepterar att den vikingalida runstenen i 
Mälardalen som generell företeelse är etl kris
tet monument både i ord och bild.» En run
sten med en bildframställning med uppenbart 
hedniska allusioner, som exempelvis i fallen 
Ramsundsristningen och Ockelbostenen, har 
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då med Zachrissons syn ett helt igenom kristet 
budskap. Detta kan jag inte förstå. Hur kan vi 
idag veta, att om en ristare ristade en sten med 
hedniska bildmotiv, han haft för avsikt att 
meddela ett kristet budskap och sedan att be
traktaren har läst det som ett sådant? Vi måste 
således anta existensen av en generell »trans-
formationsregel» under 1000-talet, så att man 
hela tiden menade någonting annat än vad 
man beskrev i sina bilder och kanske sade, där 
hedniska bilder och motiv skulle »läsas» med 
ett kristet innehåll. Hypotesen verkar på mig 
väl långsökt. 

En hypotes som författaren framför är att 
Sigtuna fungerat som utgångspunkt för run
stensresandet i Mälardalen (s. 126 ff.). Hon 
har många goda argument som kan tala för 
detta. Även utbredningen av de äldsta runste
narna anser hon antyder att så har varit fallet. 
Vad jag kan se stämmer detta dåligt. Om man 
studerar Anne-Sofie Gräslunds kartor (s. 132) 
över utbredningen av t.ex. stilgrupp fp och 
Pri (som också svarar mot utbredningen av 
RAK) har man svårt att se något positivt sam
band mellan Sigtuna och denna distribution. 
Sörmland motsäger ju dessutom en sådan 
koppling, där Rönö hd liksom Södertörn har 
många exempel. 

Torun Zachrisson konstaterar all myntning
en i Sigtuna var ovanligt stor (s. 153 f ) . Under 
Olof Skötkoniings lid kan så mycket som 2 mil
joner mynt ha präglats. På 1020-talet har mynt
ningen kraftigt minskat, lör alt helt ha avveck
lats på 1030-talet Brita Malmer ser detta som 
ett stort misslyckande: stängningen av mynt-
huse t Zachrisson betraktar det inte som ett 
misslyckande, ulan menar att stadens kristna 
identitet blivit så stärkt pä 1030-talet att den 
kristna myntningen inte hade samma funktion 
som tidigare. Man frågar sig dä vilket behov-
hon anser att myntningen fyllde. Vär den att 
betrakta som en rent kristen propaganda eller 
var mynt ett kurant betalningsmedel? Här läm
nas läsaren i ovisshet. 

En av ursprungsidéerna hos Torun Zachris
son, som tydligtvis bar legal till grund för hen
nes avhandling, var runstenarnas placering i 
gränser, och denna »förförståelse» bildade se
dan tolkiiingsgrund för att också ge ädelme-

talldepåerna samma förklaring (s. 94). Detta 
är dock inget oomkullruiikdigi faktum, utan 
det borde vara en hypotes som skulle prövas. 
Någon sådan spedalstudie har inte gjorts, mig 
veterligt, men ofta har det nämnts att runste
nar stått i gränser, så t ex . i några band av Sve
riges Runinskrifter. Om man går till dessa stäl
len, såsom t.ex. Södermanlands runinskrifter (s. 
t u ) , skall man finna att det, vad jag kan se, ald
rig rör sig om bygränscr, man runstenar som 
står i skogsmark, utmark, sockengränser o.l. 
Detta, tillsammans med en hypotes som Clas 
Tollin (i Arkeologi på väg 1989) uppställt och 
som Zachrisson refererar, att bygränser på Hå-
bolandet är unga, från 1200-talet, borde ha 
föranlett henne att ta upp denna problematik 
lill behandling och inte ha utgått från förhål
landet såsom på förhand givet. 

Naturligtvis anför författaren det klassiska 
exemplet med runstenen i Ägersta i Fjädrun
daland, som är belägen mellan två byar och 
som i inskriften har Hiier mun slända slieinn 
midli Iryia, dvs. 'här skall stenen stå mellan by
arna' . Normalt, så bl.a. i t 'pplaiids runinskrifter, 
har detta tagits till intäki för atl vi har att göra 
med en gränssten. Men skall man vara riktigt 
petnoga står det faktisk! inget om en gräns i 
texten. Stenen skall stå mellan byarna. Så inte 
ens detta exempel kan erbjuda fullgott stöd. 
Över huvud taget tycks belägg på gränser ald
rig förekomma i runinskrifter, vilket dock skall 
framhållas är elt påstående som jag mera anar 
än är fruklen av någon systematisk kontroll i 
runstensmaterialet Ordet grani är ett medelti
da lånord från meddlågtyskan. De gamla or
den för 'gräns' tycks ha varil laiidammki och 
landamari, vilka, när de förekommer i texter, 
nästan alltid tycks avse landgränser o.d. Ordet 
marki bör antagligen ihop med mark, som ju 
har den gamla betydelsen 'gränsskog'. I ort-
namnsmaterialet förekommer ofta ordet mark, 
och då om bygdeskiljande skogsområden. Hur 
det har varit med gränser mellan gårdar och 
byar under förhistorisk tid vet vi egentligen 
mycket lite om och det diskuteras heller inte 
av Zachrisson. Det har visserligen gjorts studi
er i ämnet, särskilt i England och i Norge, men 
dessa behandlas aldrig av henne. Med andra 
ord är det inte uppenbart självklart med exi-
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stensen av förhistoriska bygränser, ehuru i T o 
run Zachrissons framställning är detta att run
stenar bar placerats i gränser ett axiom (en 
»för-förståelse») och inte en hypotes som har 
att prövas. En första undersökning, som hon 
därför borde ha gjort, vore att diskutera och 
argumentera för att gränser indian bebyggel
ser har funnits. Istället upprepar hon existen
sen av bygränser på flera ställen (s. 196, 201 
osv.). 

Låt oss nu se hur säkert delta axiom är. I stu
dien av Markim och Orkesta (s. 174-187) ana
lyseras runstenarnas lägen. Man finner att 
många runstenar befinner sig, inte invid be
byggelserna, utan ute i landskapet, och då ofta 
vid bäckar och sänka svackor i terrängen. I 
Granby-Hyppinge, vid Borresta, Orkesta, 
Snåttsta och Husby konstateras runstenar i 
dessa lägen. På runstenar vid Borresta, Husby 
och Orkesta sägs explicit att runsten restes och 
bro byggdes, och i princip i samtliga fall kon
staterar Torun Zachrisson atl runstenarna står 
vid broövergångar; i fallet Snåttsta har runste
narna dessutom rests på var sin sida om bäck
en. Analysen sammanfattas på följande sätt: 
»Runstenar restes vid vadställen och broöver
gångar där vägar korsade ågogränser», och 
»Dessa stenar har kantat det vadställe eller den 
bro som bildat böljan på gårdens eller byns 
marker» (s. 189, 194, 196) osv. Vad är hönan 
och vad är ägget? 

Av samtliga diskuterade runstenar i Mar-
kim-Orkesta är det endast en som jag tror kan 
ha varit en gränssten, den norra i Borresta (se 
fig. 72 s. 188). Alla övriga skulle jag vilja kalla 
brostenar! Att runstenar rests vid broar och 
vad i vattendrag är sä välkänt att det inte behö
ver motiveras, om runstenar rests vid bebyg
gelsegränser vet vi egentligen inget om; vill 
man hävda det måste man argumentera för att 
så har varit fallet och pröva hypotesen. Att häv
da (s. 167): »Men då runstenar ofta är resta i 
anslutning till topografiska gränser, som våt
mark och vattendag, så styrker detta att run
stenen faktiskt rests vid en äldre gräns», blir då 
ett tankemässigt krumsprång, en cirkelbev islö-
ring. 

Vi går så över till gränsproblematiken och 
depåerna och tar utgångspunkt i tabellerna på 

s. 110. Av de 37 förtecknade depåerna anges 
två kunna knytas till gravfält, 13 till bebyggel
ser, 13 till gränser medan 9 är ovissa. Utifrån 
detta konstateras: »I vissa fall ansluter en ä g o 
gräns dit en silverdepå kan knytas» (s. 121), 
och »Silverdepåerna tycks, förutom att ansluta 
till gård och gravfält, även vara placerade vid 
gräns mellan bebyggelser» (s. 201). Med andra 
ord tycks det som om huvudtanken i avhand
lingen kan stämma, nämligen att runstenar 
och depåer ligger i »laddade zoner» i landska
pet, ofta gränslägen. 

Om man granskar de fall som klassas som 
anknytning till gräns i tabellen (s. 110) i kata
logen och i den resonerande texten finner 
man dock inga som helst belägg för att fynden 
skall knytas till en gräns (ex. Hårnacka s. 100 
ff) . Endast två fall skulle kunna diskuteras, 
nämligen Kullsta i Estuna och Generalsbacken 
i Solna. I samtliga övriga fall förefaller det vara 
en felklassificering i tabellen. Två av trettiosju, 
dvs. ca fem procent, förefaller vara ett mycket 
litet underlag lör att man skall våga hävda att 
depåer varit placerade i gränser. 

Denna genomgång och diskussion visar att 
hypotesen om runstenars respektive äddme-
lalldepåers förmenta belägenhet i gränser sak
nar stöd i Torun Zachrissons material. Vad be
träffar runstenarna utgår hon från att dessa 
slår i gränslägen, dock utan argumentation, 
och när det gäller metalldepåerna saknas stöd, 
så vitt jag kan finna, i hennes materialsamling 
för att så är fallet. Förklaringen till denna otill
fredsställande omständighet respektive a n o 
mali finns kanske i avhandlingens långa kon-
ceptionstid. Måhända har Zachrisson tidigt 
blivit förälskad i tanken pä att gränser har fun
nits under vikingatid och att detta kunnat på
visas genom att peka på depåerna och runste
narna? När det gäller runstenarna undrar 
man varför hon inte valde att göra detta till ett 
vetenskapligt problem, en hypotes som har 
kunnat testas, istället för att genom hela tex
ten se det som ett konstaterat faktum att run
stenar restes sorn gränsmarkörer. 

Efter denna vetenskapligt metodiska »grill-
ning» av Tonni Zachrissons framställning om 
depåer, runstenar och gränser, är det inte mer 
än ärligt att deklarera hur jag själv ser på p r o 
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blemet, speciellt efter att ingående ha pene
trerat Zachrissons framställning och argu
ment. Jag tror att ädelmetalldepåernas belä
genhet inte håller streck för att bevisa att dessa 
lagts ned i gränslägen, materialet är alltför 
sprött och osäkert, däremot tror jag att vissa 
runstenar har placerats i gränslägen, som ju 
också är den gamla läran. Med andra ord är 
det min tro att gränser existerat i någon form 
mellan gårdar och byar i vikingatidens Skandi
navien. Det hade dock varit intressant om hon 
prövat en sådan hypotes förutsättningslöst och 
därvid diskuterat problemet gränser under vi
kingatid. 

Avslutningsvis kan man konstatera att Torun 
Zachrisson producerat en omfångsrik bok. 
Språket är vanligtvis ledigt och lättflytande, 
och lider inte av den ibland patologiska fäbless 
för abstraktioner och kvasifilosofiska uttryck 
som kännetecknar språket hos vissa yngre kol
leger inom vår bransch. Författaren har redan 
insett att språket är forskarens redskap för att 
förmedla sitt budskap till andra forskare och 
intresserade. Som vi har sett finns enstaka 
stycken som blir svårbegripliga på grund av 
alltför hög abstraktionsnivå ( tex . s. 25) och i 
några fall finns enstaka bisatser som här och 
där letar efter sina huvudsatser. Framställning
en störs ej av stavfel i nämnvärd grad, heller in
te av diskrepanser mellan referensförteckning 
och i texten anförd referens. Jag har bara hit
tat ett verk som ej finns i litteraturlistan, och 
detta torde röra sig om ett skrivfel. 

Positivt och nyskapande är, enligt min me
ning, Zachrissons utnyttjande av etnologiska 
källor, i form av sägner och folkliga berättelser 
rörande skattfynd och skattgömmor. Här har 
hon fått möjlighet att på ett utmärkt sätt un
derbygga sitt resonemang rörande metafysiska 
föreställningar om dylika fynd, föreställningar 
som uppenbarligen går att föra långt ned i ti
den. 

De två källmaterial hon valt att specialstude-
ra, ädelmetalldepåerna och runstenarna, har 
hon behandlat kunnigt och väl, så vitt jag kan 
förstå. Jag har dock undrat när jag läst boken 
varför hon har behandlat ädelmetalldepåerna! 
Ofta ursäktar sig Zachrisson under resans 

gång med att framhålla hur få och osäkra des
sa fynd är. Och slutsucken i avslutningen (s. 
217) är i detta sammanhang symtomatisk: 
»När jag började fundera över detta [med sil
verskatter och runstenar] för alltför länge se
dan så förutsatte jag att de hörde ihop men jag 
visste inte hur. När denna studie nu är till än
da, så lämnar jag den med ett frågetecken.» 
Jag undrar om inte ädelmetalldepåerna fun
gerat som en vetenskaplig fotboja för henne 
under alla dessa år. 

När det gäller innehållet menar jag att man 
kan vara ganska kritisk mot huvudlinjerna och 
-hypoteserna som Torun Zachrisson driver i 
denna avhandling. I anledning härav kan det 
tyckas vara en paradox att jag ändå vill karak
terisera hennes bok som en bra avhandling. 
Detta grundar jag på flera iakttagelser. Av
handlingen bygger på ett noggrant insamlat 
och nästan kärleksfullt redovisat källmaterial, 
nämligen ädelmetalldepåer, presenterat i en 
utförlig katalog. Redovisningen av materialet 
och fyndomständigheterna är, så vitt jag kan 
finna, gedigen. Torun Zachrissons avhandling 
kommer att finnas i varje seriös arkeologs 
handbibliotek, där den enligt min mening för
svarar sin plats. Den vetenskapligt främsta för
tjänsten med avhandlingen, som försvarar dess 
plats som akademiskt doktorsspecimen, är 
dock ändå inte katalogen, heller inte de vunna 
resultaten, som enligt min mening alltså kan 
diskuteras, utan fastmer det sätt på vilket den 
vetenskapliga diskursen, för att använda ett 
akademiskt modeord, är förd. Här framstår 
Zachrisson som en kompetent forskare. Hon 
är redan beläst och väl orienterad i relevant lit
teratur, och hon kan formulera vetenskapliga 
problem och diskutera kring dessa på ett ve
derhäftigt sätt, liksom referera och på ett kon
struktivt sätt kritisera tidigare forskning. 

Det är många, däribland Robert Karl Oskar 
Broberg, som påpekat att målet inte är det vik
tigaste, utan vägen d i t Detta gäller också, en
ligt mitt förmenande, god vetenskap. Även en 
autodidakt eller en dilettant kan leverera ett 
gångbart resultat Vad som vanligtvis skiljer en 
amatör från en vetenskapskvinna eller -man är 
den vetenskapliga argumentationen och bevis
föringen, således vägen fram till målet. Det är 
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bär vi kan utläsa om vi skall fästa tilltro till upp
gifterna. Vägen till målet, såsom den presente
ras i Torun Zachrissons avhandling, visar oss 
en färdig forskare, som redan har de veten
skapliga redskapen i sin hand. Så även om t e o 
rierna om runstenarnas placering i gränslägen 
och deras funktion som portar in i gårdsdo
mänen kan diskuteras, så menar jag att det är 
odiskutabelt att Torun Zachrissons avhandling 
utgör en veritabel port som öppnar sig och vi
sar oss in i ett spännande forskningslandskap, 
som det skall bli nöjsamt att få skåda in i under 
kommande år. 

Stefan Brink 
Inst för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks torg 5, 753 10 Uppsala 

Lars Ersgård, Del starka landskapet. En arkeolo
gisk studie av Leksandsbygden i Dalarna från yngre 
järnålder till nyare tid. Riksantikvarieämbetet. 
Arkeologiska undersökningar nr 21. Stock
holm 1997. 140 s. ISBN 91-7209-054-5. 

Utgrävningar 1983-1984 för Riksväg 70 ge
nom centrala Leksandsbygden, närmare be
stämt från ett parti strax norr om bron över 
Osterdalälven mot Insjöns samhälle och upp 
genom Häradsbygden till Yttermo by, är ut
gångspunkten för denna studie. Den nya väg
sträckningen lades öster om den gamla, mel
lan de tättbebyggda byarna och älven, på 
huvudsakligen uppodlad mark. Lämningar av 
bl.a. bebyggelse, gravar och produktionsplat
ser kom i dagen vid utgrävningarna, i mycket 
dock skadade av senare seklers odlingsarbete 
på des.sa inägojordar. Till detta undersökning
ens huvudmaterial kommer andra källor, arke
ologiska och historiska. En viktig roll spelar 
det föremålsmaterial som på 1970-talet kom i 
dagen vid muddringsarbeten i Västannortjärn, 
några hundra meter väster om vägbygget. Ge
nom att träföremål kunnat bevaras i tjärnens 
våta strandlager framstår Västan normaterialet 
som mycket rikare och mångsidigare än läm
ningarna från vägschaktet 

Med utgångspunkt i dessa föremålssamling

ar och lämningar resonerar Ersgård om Lek-
sandsbygdens utveckling, från kolonisationen 
under sen romersk järnålder eller tidig folk
vandringstid och fram till 1700-talets början. 
Huvudsyftet är att försöka förstå landskapets 
utveckling som ett komplicerat spel mellan oli
ka krafter, hur teknologiska och näringsmässi-
ga förändringar varit beroende av och i sin tur 
påverkat religiösa och sociala förändringar. 
Härtill kommer frågor om hur utvecklingen 
kan förstås i ett större perspektiv: Hur har re
lationerna med centralmakten sett ut och hur 
pass originell är Leksandsbygdens utveckling i 
ett jämförande riksperspektiv? En särskild jäm
förelse med Storsjöbygden i Jämtland görs i av
slutningen av studien. De naturgeografiska 
förutsättningarna är likartade men utveckling
en mycket annorlunda. 

I stora drag är det följande bild som fram
träder. När det gäller bebyggdsdämningarna 
finns spår av större stolpburna hus med böjda 
långväggar och mindre stolpburna hus, vilka 
kan l4C-dateras till romersk järnålder eller bör
jan av folkvandringstiden. Vidare finns inånga 
spår av järnframställning, härrörande från ug
nar, tydligen knutna till ganska glest spridda 
enstaka gårdar. Även bland gravfynden har 
spår av järnhanteringen påträffats i form av 
slagg. Under senare delen av vikingatiden 
tycks en övergång ha skett från brandgravskick 
lill skelcttgravskick. Somliga av de äldsta ske
lettgravarna är på hedniskt vis placerade intill 
gårdarna, andra finns på Kyrkudden, alltså på 
platsen för sockenkyrkan. Leksands kyrka har 
daterats till 1300-talet, men den har föregåtts 
av en eller två äldre kyrkobyggnader. Med 
kristnandet framträder Kyrkudden som byg
dens nya centrum. Ersgård menar att gården 
(med sin gravplats och sin järnugn) då inte 
längre självklart strukturerar rummet kring 
människorna. Dessa ingår nu i stället i en stör
re enhet och har att förhålla sig lill elt lokall 
centrum med växande betydelse. 

Under 1100-talet börjar bebyggelsen att ex
pandera inåt land från det äldre älvnära b o 
sättningsläget Under den tidiga medeltiden 
sker en förändring av byggnadsskicket: stolp-
liiisen och grophusen ersätts av hus på syllar, 
försedda med jordkällare. Järnhanteringen 
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går tillbaka i betydelse. Ersgård ansluter sig för 
övrigt till uppfattningen att Siljansbygden mot
svarar det i flera medeltida källor använda 
namnet Järnbäraland. Men under den tidiga 
medeltiden anser han att Leksandsbornas 
identitet som bönder börjar överflygla den 
gamla »järnbäraridentiteten». Gårdarnas öka
de horisontella kontakter menar han ledde till 
minskad slutenhet kring förfäderskult, något 
som avspeglas i förändringar i gravskicket Un
der övergången från förhistorisk tid till medel
tid sker en transformering »från ett älvland-
skap med järnproducerande gårdar till en 
agrar odlingsbygd med ett religiöst och socialt 
centrum vid kyrkplatsen». 

Med ett växande jordbruk under senmedel
tiden uppstår också ett fäbodväsen. Även den i 
modern tid så utpräglade bykaraktären i Lek-
sandsbygdens bebyggelse är enligt Ersgård ett 
sent utvecklat fenomen. Han gör en intressant 
genomgång av fyra skattelängder från mitten 
av 1500-talet, varigenom han kan visa att går
dar vid ett tillfälle fördes till en by, vid ett an
nat till en annan. En och samme bondes gård 
kunde vid tre olika tillfällen registreras under 
tre olika byar. Den förklaring som ger sig själv 
är, att byn på 1500-talet inte var någol strängt 
fixerat begrepp. Det var svårt för skattskrivaren 
att se var bygränserna gick och det var av ringa 
betydelse för bönderna själva. 

Siljansområdet har ju sedan sekler framstått 
som utpräglat egalitär småbondebygd på ett 
sätt som få andra svenska regioner. Del är där
för av intresse att Ersgård inte heller under 
förhistorisk lid eller tidig medeltid ser spår av 
social skiktning eller lokala maktstrukturer i 
sitt arkeologiska material. Sålunda saknas t.ex. 
stora gravhögar och runstenar. Medan många 
andra förhållanden ändrats mer eller mindre 
radikalt i området under den långa undersök
ta perioden tycks just detta vara ett bestående 
drag. 

Ersgård menar att några belägg för atl nå
gon yttre makt etablerat kontroll över järn
hanteringen i bygden under dess tidiga blomst
ringstid saknas. Först under Vasatiden sker ett 
definitivt inlemmande av Siljansområdet i det 
svenska riket genom t.ex. en betydande skärp
ning av skattetrycket. Men gäller det inte 

många andra bygder under denna den svens
ka centralmaktens etableringsskede? 

Jag är imponerad av Ersgårds arbete. Det 
finns spekulativa och djärva resonemang, vilka 
jag som etnolog har svårt att ta ställning till. 
Jag kan helt enkelt inte avgöra hur pass p rovo 
kativa de är i den inomarkeologiska debatten. 
Men vad som är genomgående beundransvärt 
är den koncentration som studien har på cen
trala och viktiga frågor, som författaren håller 
fast vid utan minsta frestelse till onödiga ex-
kurser. Framställningen är pedagogisk och sys
tematiskt underbyggd med fotografier, figurer 
och tabeller. Läsaren får vara med om en allt 
igenom spännande och fascinerande resa ge
nom en bygd under ett årtusende, där en rad 
generella och allmängiltiga frågor berörs och 
där den resonerande och argumenterande 
framställningen hela tiden hålls levande. 

Bakom landskapets förändringar söker Lars 
Ersgård genomgående mentala förändringar 
hos dess innevånare, förändringar i föreställ
ningsvärlden, som genererat handlingar som 
förändrat den fysiska miljön. Detta gör hans 
studie rik och komplex men naturligtvis också 
spekulativ och ibland litet vag. Ordet »rituell» 
förekommer ofta, men så vitt jag kan se utan 
närmare bestämning. »Med järnframställ-
ningsplatsen och gravfältet har en rituell en
het skapats kring den enskilda gården», heter 
det t.ex. på s. 109. Just järnhanteringen till
skrivs en särskilt stor roll i föreställningsvärl
den hos de forna inbyggarna, det är fantasieg
gande men förblir ändå oklart till sin 
innebörd. Det sägs t.o.m. att järnhanteringen 
inte främst var »en källa till ekonomisk ut
komst i modern mening utan ett sätt att socialt 
markera sig mot omvärlden» (s. 89). Jag hade 
gärna sett dessa tankar mer utvecklade. Det
samma gäller de intressanta tankarna om en 
»avmytologisering» av landskapet under me
deltiden. Genom denna tänker sig Ersgård att 
t.ex. skogen kunde utnyttjas på ett nytt och 
mer ekonomiskt sätt, främst då genom fäbod
väsendets utbyggnad. 

Mot slutet av tidsresan möter läsaren en d d 
av de etnologiska särdrag som ansetts utmärka 
Siljansbygden under senare sekler. Här skulle 
jag vilja göra några smärre kommentarer. För-
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fattaren återger i en tabell två »bondelag» ur 
1539 års skattelängd. Bondelag var en av 
många samverkansformer i det dalska allmo
gesamhället Författaren finner det uppenbart 
»att bondelaget inte är ett system för beskatt
ning som påtvingats byarna utifrån utan isiäl-
let en organisationsform som bönderna ut
vecklat själva för samarbete på en sockennivå» 
(s. 77). Men är det så säkert? Räknar man ihop 
den sammanlagda skattesumman i de två bon
delagen blir den exakt densamma eller 576. 
Tyder inte detta på att indelningen är gjord av 
skattskrivare för att skapa lika bärkraftiga en
heter? Att dessa bondelag sedan snabbt kom
mit att utnyttas av bönderna själva i interna an
gelägenheter är en annan sak. Det har ju för 
(ivrigt som John Granlund visat just varit ut
märkande för Siljansbygden att t.ex. telesyste
met fått en rad interna sekundära funktioner. 

Att Dalabönderna blev en militär maktfak
tor under flera seklers politiska historia vill 
Ersgård förklara med landskapets speciella so
ciala struktur, främst den cgalitära och socialt 
sammansvetsade bondeklassen. Men här kun
de han också ha dragit in de dalska arbets-
vandringarnas betydelse, eftersom dessa både 
gjort människor vana att vistas på resande fot i 
månader och vant dem att arbeta i fast och di
sciplinärt organiserade lagbildningar. 

Intressant är Ersgårds syn på Dalasocknar-
nas hantverksspccialiscring som »en sorts ide
ologisk manifestering av bygdens enhet». Det 
är en kreativ tanke som vore värd att utvecklas 
längre i andra sammanhang. 

Ersgårds »etnoarkeologiska» angreppssätt 
leder lill att den ena intressanta frågan snabbi 
för över till nästa. Varför, kan man fråga sig, 
ledde utvecklingen i Siljansbygden aldrig lill 
uppkomsten av ett storbondeskikt? Var det 
arvsreglerna som sallc spärr mot detta? Men 
varför modererades aldrig dessa arvsregler? 
I liir har vi väl en avgjord skillnad mot Storsjö-
bygden i Jämtland. »Nattfrieriet», ungdomsla
gens speciella system för uppvaktning ocb in
väljande av äktenskapspartners, brukar av 
etnologer hänföras till enbart egalitära bonde-
bygder. Som väntat var det ocksä känneteck
nande för Leksandsbygden liksom för större 
delen av Norrland. Men just i Storsjöbygden 

förekom under 1800-talet, som Gunilla Kjell-
man visat, »bönemannainstitutionen», nattfri
eriets motpol, vilket gör att denna bygd fram
står som en solitär i en i övrigt starkt egalitär 
landsända. Varför blev den sociala utveckling
en sa diametralt olika i två områden med i öv
rigt ganska likartade förutsättningar? 

Mats HeUspong 
Institutet för folklivsforskiiing 

Lusthusporten 10, 106 91 Stockholm 

Kurt Gullberg (red.). Arkeologi i Mittnorden. Etl 
symposium kring nya arkeologiska forskningsrön. 
Acta Antiqua Ostrobothnicnsia. Studier i Ös
terbottens förhistoria nr 4. Scriptum, Vasa 
1997. 236 s., ill. ISBN 951-8902-63-1. ISSN 
0783-6678. 

Det första mittnordiska arkeologisymposici 
hölls 1991 i Vasa. Symposiet riktade sig lill ar
keologer, historiker, miljöforskare och hem
bygdsforskare. Delta ledde lill intensifierade 
kontakter mellan institutioner och enskilda 
forskare. En par gemensamma forskningspro
jekt har också genomförts. Resultaten finns 
publicerade i serien Studier i Österbottens förhis
toria. 

Skriften nr 4 i denna serie har således sin 
egen »förhistoria» i det mittnordiska arkeolog-
samarbetet Forskningssamarbetets tyngd
punkt har hittills legat på frågor kring den läs
ta jordbruksbygdens utveckling. Flera av 
artiklarna är resultatet av olika samarbetspro 
jekt men bär finns också mer fristående bi
drag. T.ex. redovisas resultat lian de stora ex-
ploateringsundersökningarna i samband med 
att E 4:an gavs en hell ny sträckning längs Hö
ga Kusten. 

Utmärkande lör serien är den tvärveten
skapligaansatsen och presentationen av mate
rial lian nva arkeologiska och paleoekologiska 
undersökningar. Den nu aktuella skriften in
nehåller 11 artiklar av arkeologer och paleo-
ekologer. 

Det mittnordiska arkeologsamarbetet har en 
av sina utgångspunkter i ett flerårigt forsk
ningsprojekt kring Österbottens järnälder. Vid 
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ett seminarium i Jakobstad 1986 tog Svenska 
Österbottens Landskapsförbund och Öster
bottniska Fornforskningssällskapet upp frågan 
om ett forskningssamarbete med j\rkeologiska 
institutionen vid Umeå universitet Genom fle
ra intitiativ och särskilt genom Svenska Riks
dagsgruppen i Finland beviljades medel till ett 
flerårigt forskningsprojekt Frågan gällde kon
tinuiteten i Österbottens bosättningshistoria, 
om Österbotten avfolkades under den till synes 
fyndtomma perioden mellan ca 800 och 
1150-1200 AD. Projektledare blev professor 
Evert Baudou. Resultaten har tidigare presen
terats i Studier i Österbottens förhistoria nr 2 och 3. 

Umeåinstitutionen har fortsatt med under
sökningar i Österbotten. Karin Viklund redo
gör för en förundersökning av en järnålders
boplats på Pörnullbacken. Denna undersök
ning utgör en direkt fortsättning av det tidiga
re forskningssamarbetet Frågan om ett konti-
nuitetsbrott under vikingatid i Österbotten 
har länge varit arkeologiskt kontroversiell i 
vårt östra grannland och den saknar inte hel
ler etnopolitiska dimensioner. 

Vid undersökningarna mellan åren 1986 
och 1991 kunde huslämiiingar efter en seden-
tär jordbruksbebyggelse från folkvandringstid 
och delar av merovingertid påvisas på Kala-
schabrännan i Malax. Pollenanalyserna visade 
att den snabba landhöjningen i ett flackt kust
landskap radikalt förändrade förutsättningar
na för ett jordbruk som utnyttjade strandäng
arna som fodermark för kreaturen. Land
höjningen medförde flyttningar och kontinui-
tetsbrott i bosättningen på lokal nivå. Men pol
lenanalyserna gav också indikationer på en 
kontinuitet i bosättning och odling på r eg io 
nal nivå. Härigenom gav undersökningarna ny 
kunskap om bakomliggande orsaker till be
byggelseförändringarna. Stora metodiska 
framsteg nåddes således i samarbetet mellan 
arkeologer och paleoekologer men frågan om 
bebyggelsens kontinuitet blev inte helt besva
rad. 

Det fortsatta intresset kom att riktas mot 
området Pörnullbacken-Kaparkullen i Vörå 
socken där en lokal bosättningskontinuitet be
dömdes möjlig. En rad fornsaker från p e r i o 
den 300-1000 AD hade påträffats i område t 

En markkemisk prospektering av området ut
fördes 1994 och därefter inleddes en förun
dersökning. Vid Pörnullbacken påträffades 
spår av flera hus. Makrofossilanalysen visar att 
skalkorn (Hordeum vulgäre) varit det helt do
minerande sädesslaget Tre kärnor av korn l4C-
daterades med acceleratormetoden vilket gav 
dateringar till romersk järnålder-folkvand
ringstid och merovingertid. Det samlade ar-
keobotaniska materialet visar på ett jordbruk 
med gödslade åkrar, vårsådd av korn och fo-
dertäkt på fuktängar. Fynd av fiskben visar att 
man därutöver ägnat sig åt fiske. Även efter 
denna undersökning återstår frågor kring den 
vikingatida och korstågslida bosättningens l o 
kalisering och karaktär att söka svaren på. In
satserna hittills har dock på ett högst påtagligt 
sätt gett ny kunskap om Österbottens järnål
der och drivit på metodutvecklingen inom 
järnåldersforskningen. 

Som en direkt följd av det mittnordiska fors
karsamarbetet kan provundersökningarna av 
fornborgar i Tröndelag ses. Inga fornborgar 
hade tidigare daterats i Tröndelag och såtillvi
da är det en pionjärinsats som presenteras av 
Ove Hemmendorff och Ingrid Smedstad. En 
jämförelse görs med resultaten från undersök
ningen av fornborgen på Frösön i Jämtland. 
Resultat från Frösön har tidigare redovisats av 
Hemmendorff i nr 3 i serien. Syftet med prov
undersökningarna i Tröndelagen var främst 
att datera fornborgarna. Prover togs från fem 
fornborgar i området kring Steinkjer och sju 
uC-analyser utfördes. Fem värden ligger i r o 
mersk järnålder och folkvandringstid, ett i vi
kingatid och ett i medeltid. Författarna ställer 
frågan vilka dateringar som är att anse som de 
rätta, t.ex. om de yngre dateringarna är resul
tatet av påverkan från skogsbränder e.d. En re
flektion är att frågor kan ställas kring själva un
dersökningsmetodiken. Vad är det för ma
terial som daterats? Var en dags provundersök
ning för varje fornborg tillräckligt för att be
stämma om proverna härrör från konstruk-
tionsdetaljer eller yngre skogsbrandlager? 
Författarna konstaterar dock själva atl många 
frågor om brukstid och funktion fortfarande 
är obesvarade. 

Umeå universitet har under en lång följd av 
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år undersökt jordbruksbosättningar på bägge 
sidorna om Bottenhavet. Evert Baudou foku
serar i sin artikel på frågor kring uppkomsten 
av järnålderns jordbruksbygd i Mellannorr-
land. Boplatsen vid Tuna kyrka i Medelpad tas 
som ett exempel men artikeln inleds med en 
forskningshistorisk översikt. Baudou jämför 
med den diskussion som fördes vid tiden för 
13:e nordiska arkeologmötet 1970 och konsta
terar att mycket har hänt sedan dess. Kun
skapsläget kring utbredningen och karaktären 
av den mellannnorrländska jordbruksbebyg
gelsen har förändrats högst väsentligt. Baudou 
kritiserar tidigare tolkningar där handeln, och 
då främst pälshandeln, sågs som en drivkraft 
för bosättning och kulturutveckling i Norr
land. Den tidigare arkeologiska forskningen 
var inriktad på föremål, konststilar och grav
anläggningar men trots att bebyggelseläm
ningar var kända diskuterades dessa inte när
mare. Boskapsskötselns betydelse underskat
tades. Med dagens kunskap går det att spåra 
den äldsta odlingen och boplatser med tre
skeppiga hus till den förromerska järnålderns 
Strandnära lägen i de forna havsvikarna. Bau
dou menar att detta gäller i såväl Hälsingland 
och Medelpad som Ångermanland även om 
det ännu inte finns pollenanalyser som kan 
styrka detta. En bakgrund till den sedentära 
bosättningen finns att söka redan under 
bronsåldern. 

Enligt Baudou visar Mellannorrland och 
mellersta och sydvästra Norge under romersk 
järnålder och folkvandringstid så många likhe
ter i materiella kulturlämningar att det går att 
tala om en gemensam kulturprovins, en slags 
ideologisk gemenskap som skiljer området 
från Mälardalen. Impulserna till den sedentä
ra bosättningen kan ha kommit västerifrån re
dan under for romersk järnålder. Baudou kon
staterar dock att bosättning och näringar i 
Gästrikland under den äldre järnåldern är nä
ra nog okända varför sammanhanget mellan 
Uppland och Mellannorrland fortfarande är 
oklart. Med hänvisning bl.a. till odlingsindika
torer i pollenanalyser från inlandet avvisar 
Baudou tanken på att det vid sidan av kustens 
och Storsjöbygdens agrara kullur funnits en 
fångstkultur i Mellannorrlands inland. 

Birgitta Berglund lämnar i sitt bidrag en re
dogörelse för gårdsbrukets utveckling i Mitt
norge. Utvecklingen skisseras från ett över
gångsstadium där fångsten redan under 
bronsålder börjar kombineras med åkerbruk 
och boskapsskötsel fram till det mer utveckla
de kombinationsbruket under järnålder och 
medeltid. Ärderspår från bronsålder och tidig 
järnålder har t.ex. påträffats under boplats-
lämningar och gravar. Märkliga järnåldersläm-
ningar är de s.k. ringförmade tunanläggning-
arna och gårdshögarna. Diskussionen kring 
varför sådana ackumulationer som gårdshö-
garna uppkommit har varit livlig, men långva
rig bosättningskontinuitet på samma plats 
samt sättet att hantera avfall i kombination 
med klimatet anges som viktiga förklaringar. 

Betydelsen av kontakterna över Kölen dis
kuteras av Berglund som undrar om de a r k e o 
logiska undersökningsresultaten verkligen ger 
stöd för antagandet att sambandet var starkare 
under äldre järnålder än under yngre järnål
der. Berglund avslutar med att konstatera alt 
kunskapen om gårdsutvecklingen på norsk si
da är alltför otillräcklig för att frågan skall kun
na besvaras. 

Frågan om vem som var bonde och vem som 
var jägare i Jämtlandsfjällen under yngre järn
ålder och medeltid tas upp i Anders Hanssons 
bidrag. Artikeln anknyter direkt till frågorna 
om bebyggelseutvecklingen i Mittnorge och 
kulturdualismen i Mellannorrland. Hansson 
menar att jakten i fjällen bedrevs av fjällbön
derna själva och redovisar sin tolkning av någ
ra gravfynd i fjällen. Fynden och tolkningen 
har tidigare publicerats (se t.ex. Fornvännen 
89). Hansson sätter gravfynden, som bl.a. in
nehåller pilar och svärd, i samband med bön
der som dött under jaktfärder på fjället Ingen 
synlig markering ovan jord har kunnat påvisas 
för dessa gravar. Lämningar av jägarböndernas 
bosättningar har påträffats nere i fjälldalarna, 
som tex . vid boplatsen Hedningagärdet i övre 
Ljusnandalen. Hansson menar att ekonomin 
utgjordes av en kombination av kornodling, 
viss begränsad boskapsskötsel och vildrensjakt 
i stor skala. I ett sådant ekonomiskt system 
tycks det inte finnas något utrymme för en 
samtida fångstkultur. 
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Hansson ser bosättningarna i västra Härje
dalen som en utlöpare av den norska fjällbyg
den ocb hänvisar till likheter med gravhögar
na i de norska fjälldalarna. Här ställer sig 
recensenten frågan varför i så fall inte alla fjäll
bönder begravdes i högar? Del finns faktiskt 
gravhögar högt uppe på fjällen men de nu ak
tuella fjällgravarna verkar sakna synlig marke
ring ovan jord. Om gravarna är så religiöst och 
socialt sett korrekta som Hansson anser varför 
finns det i sä läll uppenbara skillnader i det ytt
re gravskicket inom samma område? Hela frå
geställningen avfärdas med hänvisning till det 
hårda fjällklimatet. En jämförelse med de s.k. 
insjögravarna vilka också är belägna i typiska 
fångstmiljöer vore intressant Det kan även dis
kuteras om jaktpilspetsar och svärd är entydiga 
indikatorer på bönder med germansk identi
te t Sådana föremål har även påträffats i andra 
kontexter, t.ex. på samiska offerplatser. Utan 
tvekan hade det varit belögat med en mer p r o 
blematiserande ansats i Hanssons tolknings
försök. 

Kulturdualismen i Mellanskandinavien har 
under en följd av år diskuterats i anslutning till 
det Sörsamiska projektet. (Resultaten har nyli
gen redovisats i en samlad publikation av 
Inger Zachrisson m.fl., Möten i gränskind. Samer 
och germaner i Mellanskandinavien, Stockholm 
1997.) Recensenten anser att frågan om en 
eventuell kulturdualism i Mellanskandinavien 
inte bara kan avföras från diskussionen med 
hänvisning lill klimat och odlingsindikatorer. 
Är det inte i själva verket så att de stora klima
tiska och topografiska variationerna i Mellan
skandinavien utgör förutsättningar för att oli
ka närings- och kulturformer kunnat sam
existera i regionen under lång tid? 

Vid symposiet fördes således inte någon mer 
ingående diskussion kring frågor om kultur
dualism i Mellanskandinavien men Torsten 
Edgren tog upp mötet mellan olika kulturer 
med exempel frän Österbottens stenålder. Ut
ifrån några märkliga fynd av föremål där elicr-
apningar av båtyxor försetts med djurhuvuden 
diskuterar Edgren kulturella möten mellan 
snör- ocb kamkeramiker. Märkliga är också de 
s.k. jättekyrkorna, rektangulära eller ovala 
stenvallar med i allmänhet en eller flera port

öppningar. Längden varierar mellan 15 och 70 
meter och de har en bredd av 10-50 meter. 
Det är således i vissa fall fråga om väldiga forn
tida anläggningar men funktionen är fortfa
rande oklar. Några av dessa anläggningar har 
undersökts men fynden är sparsamma. Trots 
ett mycket begränsat fyndmaterial av stenföre
mål och keramik kan fornläinningstypen date
ras till yngre stenålder och som delvis samtida 
med båtyxkulturen. 

Janne Vilkuna redogör med utgångspunkt 
från en serie pol len analyser för det förhistoris
ka jordbruket i mellersta Finland. I artikeln 
ges en översikt av dateringar av det äldsta jord
bruke t Medan de tidigare paleoekologiska 
undersökningarna enbart införts av naturveta
re har arkeologer på senare år tagit initiativet 
så att provtagningar utförts i närheten av forn
minnesplatser. Eftersom de forntida odlings
arealerna sannolikt varit begränsade och sä
despollen främst sprids inom ett begränsat 
område måste provtagningarna utföras myck
el nära odlingsplatserna. Vilkuna tar upp frå
gan om odlingen kom från väst eller öst och 
diskuterar den kulturella indelning som kan 
skönjas i Finland redan under stenåldern. Un
der sen stenålder kan olika keramiktraditioner 
urskiljas. Den snörkeramiska kulturen kände 
till boskapsskötsel och sädesodling. Underslu
tet av stenåldern blir kusten och inlandet skil
da kulturområden. Vilkuna ser sädesodlingen 
i inlandet som en innovation som fångstfolket 
tog upp. Kanske var fångstfolkets odlande av 
rituell karaktär till att börja med. Det är möj
ligt att odlingen infördes på samma väg som 
bronsålderns och den tidiga järnålderns in
landskeramik, d.v.s. från öster. 

På svensk sida har kunskapen om järnål
derns bebyggelse i Mellannorrland avancerat 
på ett häpnadsväckande sätt under de senaste 
två årtiondena. Exploateringsundersökningar
na inför ny sträckning av E 4:an längs Norr
landskusten har bidragit med ytterligare ett 
omfattande arkeologiskt material. Anna-Karin 
Lindqvist redogör för utgrävningen av en bo
plats från äldre järnälder vid Gallsäler i södra 
Ångermanland. Fem tidigare ej kända lång
hus, en stensättning od i sjutton röjningsröscn 
undersöktes men även äldre lämningar fram-
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kom. Av särskilt intresse är fyndet av en kom
plett vridkvarn i en av husgrunderna. Resurs
utnyttjandet tycks i allt väsentligt likna det på 
tidigare undersökta mellannorrländska b o 
platser vid Gene, Trogsta och Högom. Vid 
Gallsäter är emellertid spåren av agrar verk
samhet ovanligt tydliga med röjningsrösen, 
stensträngar, årderspår och malstenar. 

E 4:ans nya sträckning över Ängermanälven 
medförde att förutom Gallsäter vid södra b r o 
fästet berördes Lappnäset vid norra brofästet. 
Bägge områdena utgjorde kulturmiljöer av 
riksintresse. Umeå universitet ansvarade för 
undersökningarna vid Gallsäter och Länsmu
seet Västernorrland för Lappnäset. Medan 
lämningarna vid Gallsäter var från äldre järn
ålder utgjordes Lappnäset av ett boplatsområ
de från yngre järnålder. Lennart Forsberg läm
nar en översiktlig beskrivning av husläm-
ningar, röjningsrösen och gravar. j \ r t ikdn är 
till stora delar en sammanfattning av under
sökningsrapporten. Bland fynden ingår läm
ningar av metallhantering och bronshantverk. 
Forsberg konstaterar träffande att det visserli
gen bara var två bondgårdar som berördes av 
brobygget längs E 4:an men inte vilka bond
gårdar som helst Det är utan tvekan ett både 
omfattande och betydelsefullt arkeologiskt 
material som kom i dagen i samband med ar
betena längs E 4:an. 

Vid Härnösandssymposiet var det framför 
allt den förhistoriska arkeologin som behand
lades och då med tyngdpunkt på järnåldern. 
Ett bidrag tar dock upp frågor angående hi
storisk tid. Leif Grundberg diskuterar i sin ar
tikel den medeltida statsmakten i Norrland 
och särskilt etableringen av de medeltida 
kungsgårdarna längs Norrlandskusten. Två 
forskningsprojekt, Styresholmsprojektet med 
Länsmuseet Västernorrland som huvudman 
och projektet Centralort i norr vid Umeå uni
versitets arkeologiska institution, bar under se
nare år berört kungsgårdsproblemaiiken. Plat
ser som undersökts är S:t Olofs hamn vid 
Kungsnäs i Selånger socken, Bjärtrå fäste vid 
Kungsgården i Bjärtrå socken och Styresholms 
fogdeborg i Torsåker socken. 

Forskningen syftar till att utröna varför inga 
städer grundades i norr och hur de medeltida 

städernas viktigaste funktioner tillgodosågs på 
annat sätt. Frågeställningen som sådan är 
knappast ny och den har tidigare berörts av ett 
flertal historiker och arkeologer. Grundberg 
menar att ur metodisk synvinkel är de norr
ländska landskapen särskilt lämpade för att 
studera statsbildningsprocessen. Att landhöj
ningen, de avgränsade bygderna och det låga 
exploateringstrycket gör att bebyggelseutveck
lingen och strukturerna går lättare att urskilja 
innebär att utgångsläget för forskningen tycks 
gynnsamt. I artikeln diskuteras såväl historiska 
källor som traditionsstoff och materiella kul
turlämningar. Grundberg hänvisar till Häl
singelagen som den viktigaste källan till kun
skap om de medeltida norrländska kungsgår
darna men betonar att riktade arkeologiska 
undersökningar måste till utöver studier av 
ortnamn, historiska källor och direkt synliga 
m o n u m e n t Det arkeologiska intresset har där
för kommit att inriktas mot att lokalisera och 
datera historiska platser, bl.a. diskuteras plat
sen för Kutuby som nämns i Hälsingelagens 
förteckning över Uppsala öd. 

Mot slutet av artikeln konstateras att proble
met fortfarande är att inga konkreta fysiska 
spår av centralortskaraktär från tidigt 1300-tal 
påträffats vid någon av undersökningarna. Fö
remålsfynd, "C-dateringar och dendrokrono
logiska dateringar av träkonstruktioner ger en 
delvis förbryllande och motsägelsefull bild när 
diskussionen handlar om, med arkeologens 
måttstock, korta tidsavsnitt i ett politiskt hän
delseförlopp. Artikelns inledande förhopp
ningsfulla ansats kan därför tyckas väl så opti
mistisk men Grundberg hänvisar till att det 
behövs fortsatta analyser av såväl själva kungs
gårdarna som av omlandet i både synkront 
och diakront perspektiv. Det är således omfat
tande undersökningsinsatser som skisseras. 
Med referenser till tidigare forskning konsta
terar Grundberg dock själv att statsmaktens 
närvaro i Norrland långtifrån är någon själv
klarhet under medeltiden. Syftet att studera 
själva statsbildningsprocessen utifrån det norr
ländska arkeologiska materialet kan mot den
na bakgrund tyckas som en vidlyftig uppgift 
Medeltiden är emellertid till stora delar ett 
nytt arkeologiskt forskningsfält i Norrland där 
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tyngdpunkten ännu ligger på att lokalisera bidragit med har stimulerat forskningen om 
och datera platser av betydelse för fortsatta in- norrländsk medeltid, 
satser. Själva undersökningarna har väckt upp
märksamhet och engagemang, inte minst l o Kjell-Ake Aronsson 
kalt, och det nya källmaterial som arkeologin Europeiska turismforskningsinstitutet 

Mitthögskolan, 831 25 Östersund 
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Niels H. Andersen, Sarup vol. 1. The Sarup En
dosures. The Funnel Beaker Culture of the Sa
rup site induding two causewayed camps com
pared to the contemporary settlements in the 
area and other European endosures. Jysk Ar
kaeologisk Selskab 33:1. Aarhus 1997. 404 s„ 
209 textill., åtskilliga i fårg. ISBN 87-7288-588-
2. 

Ett av de under de senaste decennierna mest 
uppmärksammade fenomenen i sydskandina
visk neolitisk forskning är de »befästa» anlägg
ningarna som fått samlingsnamnet Sarupsan-
läggningar. Den enda tills nu totalt undersökta 
Sarupsanläggningen är just den namngivande 
från sydvästra Fyn i Danmark. Ett stort antal 
preliminära redogörelser har under årens 
lopp publicerats av Niels Andersen och det är 
därför man med stor nyfikenhet och spänning 
öppnar den stora volymen. Det första som slår 
en när man får boken om Sarup i sin hand är 
det färgsprakande omslaget med en dös som 
verkar flyta i kosmos. Förhållandet dösar, 
Sarupsanläggningar och kosmos kan ses som 
något djupt symboliskt och kanske oroande. 

Boken, som är en akademisk avhandling, är 
mycket omfångsrik och omfattar tre stora 
block eller avsnitt: en presentation av Sarup I 
och II, en diskussion som samtidigt är en kata
log över likartade anläggningar i Europa samt 
ett tredje avsnitt som behandlar karakteristiska 
drag i dessa anläggningar. Föreliggande volym 
utgör den första delen av två där den andra de
len kommer att vara en ren materialpublika
tion. 

Volymen är mycket välskriven och klart och 
tydligt disponerad, med ett rikt och varierat 
bildmaterial där ett flertal färgbilder både för
tydligar och fördjupar texten. Fyndteckningar
na är t.ex. av sedvanlig hög dansk kvalitet 

Om boken är klart och tydligt disponerad 
märks det å andra sidan att det nästan är 30 år 
sedan arbetet med utgrävningarna startades. 
Utgrävningarna påbörjades 1971 och avsluta
des 1984. Andersen diskuterar inledningsvis 

ganska ingående metoder och grävningstek-
nik. Det handlar i detta avsnitt mycket om 
kvantitet men kanske inte så mycket om kvali
tativt styrda val. Detta till viss del för att moti
vera de prioriteringar som gjordes i fält och 
naturligtvis också i föreliggande publikation. 

Ett arbetet så mångfacetterat som Ander
sens är inte alldeles lätt att omedelbart ta till 
sig. Texten innehåller så många infallsvinklar 
och perioden i sig är så problematisk att tex
ten i vissa stycken kan upplevas som alltför rap
sodisk och kortfattad. 

Diskussionen av de tre stadierna Sarup I—III 
är klart och tydligt disponerad och diskussio
nen naturligtvis fokuserad på de »befästa» an
läggningarna Sarup I och II. Sarup I kan date
ras lill »Fuchsbergfasen» medan Sarup II 
tillhör »Klintebakkefasen». Fyndmaterialet be
handlas översiktligt men ändå klart och tyd
ligt. Dessutom kommer fynden att mer ingå
ende diskuteras i den kommande del II. 
Betydligt mer detaljerad är diskussionen av de 
olika elementen i palissaden och »vallgraven». 
De olika elementen karakteriseras och typolo-
giseras. I översiktliga detaljplaner visas de olika 
detaljerna i palissadkonstruktionen på ett fö
redömligt och pedagogiskt sätt, vilket gör del 
lätt att förstå den komplicerade konstruktio
nen. 

Det man kan kalla vallgraven utgörs av vad 
Andersen kallar »System-ditches». På Sarup I 
finns det dessutom två rader med dylika. Dis
kussionen av detta mycket delikata system är 
innehållsrik och omfattande. Speciellt viktigt 
för tolkningen är Andersens påpekande om 
den iakttagna omgrävningen av vallgravssyste
met. 

I kapitel 3 diskuteras Sarupsanläggningar-
nas roll i det tidig- och mellanneolitiska bo-
sättningssystemet Detta avsnitt behandlas mer 
ingående nedan. 

Kapitel 4 innehåller en diskussion av Sarup 
III, som tolkas som en mer »normal» boplats, 
om än mycket omfattande. Några tydliga hus 
eller spår efter en inre struktur finns inte utan 
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den klart övervägande delen av fyndmaterialet 
härrör från de övre delarna av vallgravarna. 

Efter den omfattande diskussionen av de 
olika faserna i Sarup följer i kapitel 5 en dis
kussion, eller kanske snarare en katalog, över 
liknande anläggningar i Europa från tidigneo
litisk tid i Grekland till våra egna breddgrader. 
Det i kapitlet nedlagda arbetet utnyttjas nästan 
inte alls i diskussionen och man kan naturligt
vis tycka att detta arbete kunde ha publicerats 
på annat sätt. Någon liknande sammanställ
ning finns inte och är därför i sig av stort värde 
men placeringen i föreliggande volym känns 
inte helt meningsfull. 

I kapitel 6 och 7 summeras karakteristiska 
drag i Sarupsanläggningarna och olika alter
nativa tolkningsförslag diskuteras och förkas
tas. Andersens egen tolkning innebär att 
anläggningarna skall ses som centrala sam
lingsplatser för en spridd befolkning. Det sista 
kapitlet (8) heter »Why Sarup?» och är ett för
sök till syntes och tolkningsmodell av det neo
litiska samhället och Sarupsanläggningarnas 
roll i detta. 

Efter dessa främst positiva omdömen vill jag 
nu ge några kritiska synpunkter på arbete t 
Diskussionen nedan skall framför allt ses som 
ett försök att belysa några aspekter på Sarups
anläggningarna som inte Andersen lyfter fram 
eller diskuterar. 

Man måste ha klart för sig att ett monument 
kan »läsas» på olika sätt; någon fix betydelse 
kan inte appliceras på företeelser av den typ 
som Sarup tillhör, dvs. vad vi kan kalla monu
m e n t Den brittiske filosofen och arkeologen 
Collingwood diskuterade redan på 1930-talet 
vad han betecknade som »det levande förflut
na». Människor skiljer sig från naturföremålen 
genom att vara utrustade med minne, ett be
varat förflutet, liksom samhället i kulturtradi
tionen har sitt kollektiva minne. Historien 
finns i oss. Vad som gör något till en historisk 
händelse är inte dess rent fysiska företeelse, 
utan dess innebörd, det kulturella samman
hang vari det ingår. 

Som Julian Thomas uttrycker det i ett nyli
gen (1996) utkommet arbete: »Om människor 
inte längre är närvarande eller synliga i de 
lämningar vi undersöker måste vi sätta tillbaka 

dem genom tolkningar och diskussioner om 
arkeologin skall ha något som helst berätti
gande bortsett från ett rent objektivt registre
rande av fynd och lämningar.» Här skiljer sig 
den processuella skolan klarast från vad man 
skulle kunna kalla postprocessuell eller post
modern arkeologi. 

Det är kanske framför allt på det teoretiska 
planet som vissa brister i Andersens arbete blir 
synliga. Det är möjligen symptomatiskt att det 
sista kapitlet »Why Sarup?» inte omfattar mer 
än knappa åtta sidor. Naturligtvis kan man pe
ka på den långa tidsperiod som förflutit sedan 
undersökningen påbörjades och den långa 
framställningstiden men en något mer »mo
dern» teoretisk diskussion skulle kunna krävas 
i ett arbete av denna dignitet. Andersens dis
kussion är fast förankrad i en processuell skola 
där bl.a. Colin Renfrews inflytande kan skön
jas, medan nyare arbeten av t. ex. Hodder, Till
ey och Thomas till större delen lyser med sin 
frånvaro. Detta påverkar naturligtvis tolkning
en och diskussionen av Sarup och det samhäl
le i vilket dessa anläggningar fungerat. 

Frågan vad som skall ses som en »vanlig» bo
plats är också viktig när det gäller Sarup och 
då speciellt Sarup III. Få spår efter verkliga an
läggningar som t.ex. härdar och hus finns. 
Egentligen rör det sig om relativt få gropar i 
Sarup II som kan betecknas som varande av 
boplatskaraktär medan de rituella groparna 
faktiskt står för 20 procent av det totala anta
let. 

Sammanfattningsvis kan man säga att An
dersens redogörelse för undersökningarna på 
Sarup är ett mycket viktigt bidrag till den neo
litiska forskningen i Skandinavien och med en 
mer »spetsig» teoretisk diskussion hade den 
blivit ännu bättre. 

Mats Larsson 
Raä, UV Öst 

Järnvägsg 8, 582 22 Linköping 
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Dag Widholm, Rosen, ristningar och riter. Acta 
Archaeologica Lundensia. Series Prima in 4", 
Nr 23. Almqvist & Wiksell International. Lund 
1998. 186 s., 49 figurer. ISBN 91-22-01799-2. 

Avhandlingen omfattar 186 sidor i dubbel-
spaltformat med sammanlagt 49 illustrationer 
i form av svartvita fotografier, teckningar och 
kartor. Den innehåller också 4 tabeller, som vi
sar fornlämningsfrekvenser inom det avhand
lade området och en bilaga i slutet, som sock
envis presenterar Raä-numren för de forn
lämningar som tabellerna omfattar. Avhand
lingen, som är författad på svenska, har en tre 
sidor lång sammanfattning på engelska. 

Som avhandlingstiteln klart och tydligt visar 
så är det två fornlämningskategorier som här 
står i fokus, rosen och ristningar, med tyngd
punkten förlagd till den förstnämnda typen, 
och för de flesta skandinaviska arkeologer är 
det tämligen uppenbart att det då är bronsål-
dersperioden som avhandlas. Något som titeln 
dock inte talar om är var i geografin vi befin
ner oss, så därför kan jag upplysa om att det är 
nordöstra Småland som utgör undersöknings
område t 

Avhandlingen är indelad i 6 kapitel samt en 
litteraturförteckning och en bilaga. 

I inledningskapitlet, som upptar avhand
lingens fyra första sidor, drar Dag Widholm 
upp riktlinjerna för arbetet: han presenterar 
den grundläggande frågeställningen, beskri
ver arbetsgången (förskningsspiralen), disku
terar vissa nyckelbegrepp och definierar de te
oretiska förutsättningarna. 

I det andra kapitlet gör han en idéhistorisk 
och forskningshistorisk tillbakablick över grav
analyser inom bronsåldersforskningen, med 
betoning på Skandinavien under den senaste 
25-årsperioden. Kapitlet är 34 sidor långt och 
behandlar en rad infallsvinklar till gravproble
matiken, som exempelvis fornminnesinvente
ringens roll, uppdragsarkeologi, systemteore
tiska analyser, centrum-periferi-begreppet, 
brandgravskick, skärvstenshögar och även 
1990-talets centrala arbeten om rituella och 
kognitiva landskap, av t.ex. Bradley, Barrett 
och Tilley. 

I kapitel tre kommer författaren in på av

handlingens egentliga undersökningsområde 
(UOl) - nordöstra Småland - inom vilket han 
vidare urskiljer två mindre undersökningsom
råden, U 0 2 och UOS. Materialet presenteras 
ingående och de viktigaste fornlämningsområ-
dena, som exempelvis Snäckedal och Hjorte
krog, beskrivs och analyseras särskilt detaljerat 
En diskussion kring kronologi och källkritik 
förs också i detta kapitel; här diskuterar Wid
holm också vissa teoretiska och metodiska ut
gångspunkter. 

Det fjärde kapitlet innehåller en tolkning av 
den yngre bronsålderns gravformer. Med roset 
som utgångspunkt beräknas, analyseras och 
diskuteras andra gravtypers rumsliga och kro
nologiska samband med rösena inom U O l . 
Resultatet av av analysen redovisas vidare i 
form av 11 utbredningskartor, på sidorna 
129-142. 

I det femte och sista »aktiva» kapitlet av av
handlingen är Widholms målsättning att »kny
ta åt säcken» och på ett sammanfattande sätt 
svara på de tidigare formulerade frågeställ
ningarna. 

Redan på de första raderna i inledningskapit
let framgår Dag Widholms intention med av
handlingen. Analysen kommer att söka spegla 
gravarnas rumsliga frekvens och belägenhet i 
relation till produktiva resp. icke produktiva 
landområden - det senare benämner han ock
så »ekonomiskt irrationella lägen». Han me
nar att man i det första fallet kan arbeta med 
en induktiv metod och analysera gravarnas 
placering i landskapet i relation till faktorer 
som odlingsintensitet, husdjurshållning och 
möjligheter till maritima försörjningskällor. 
Gravar som uppförts i vad författaren benäm
ner »ekonomiskt irrationella lägen» måste 
man däremot söka förstå utifrån andra pre
misser - de skulle kunna vara avskilda, helgade 
områden, som strukturellt motsvarar den klas
siska antikens temenos. 

Widholm slår här fäst en tes om graven som 
den primära kultplatsen i förfäderskulten, där 
han stödjer sig på religionshistorikern Emil 
Birkdis arbete Federkult i Norge och även Evert 
Baudous artiklel Helgedom, hus och hög. Även 
Anders Kaliffs avhandling Grav och kultplats 
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åberopas som stöd för denna uppfattning. 
Han ser också en koppling mellan de monu
mentala gravarna och profan resp. andlig 
makt i bronsålderssamhället, vilket föranleder 
formulerandet av tre teoretiska förutsättning
ar för denna relation: 

1. Etablerandet av världslig makt i ett områ
de manifesteras och reproduceras med synliga 
attribut, t.ex. gravar med framträdande ut
formning. 

2. Formaliserad religion, genom riter, är en 
maktfaktor i samhället och riterna kan vidare 
relateras till byggnadsverk som exempelvis gra
var. Dessa anläggningar kan innehålla dolda 
attribut, endast avsedda för en begränsad 
grupp. 

3. Båda dessa maktsfärer - det andliga och 
det profana - kan upprätthållas av samma per
soner. 

Gravarnas påfallande monumentalitet inom 
undersökningsområdet leder också till att för
fattaren funderar kring relationen mellan an-
läggningsmonumentaliteten och ritualerna 
runt begravningen - vilken dimension var den 
primära, frågar han sig. Han anser att denna 
problematik är mer givande än att, som ofta ti
digare gjorts, diskutera om gravarnas expone
ring och budskap riktade sig innåt gruppen el
ler utåt, mot omgivande grupper eller sam
hällen. 

Dag Widholm använder begreppet projekt 
ofte i det inledande kapitlet när han talar om 
gravar och gravfält och dessas tillkomsthistoria 
och det kan därför vara betydelsefullt att titta 
lite närmare på vad han menar med begrep
pet projekt. 

Definitionen, som hittas på sidan 3, är: »En 
genomförd handling, som planerats på ett så
dant sätt, att den i sig själv skall vara avslut-
ningsbar.» Han går här emot den uppfattning 
som behandlar rituella monument som upp
förda uten fast plan och ofullbordade, som 
hävdats av bl.a. John Barrett vad gäller brittis
ka monument och Michael Olausson då det 
gäller hägnadsmonument i Sverige. 

I det andra kapitlet gör författaren en om
fattande genomgång av tidigare gravanalyser 
och teoretiska utgångspunkter för sådana stu
dier inom i första hand det sydskandinaviska 

området, även om Baudous norrländska rö-
seundersökningar också nämns i förbifarten. 

Den »klassiska frågan» - dvs. om sydskandi
navisk bronsålder skall karaktäriseras som ett 
egalitärt eller ett stratifierat samhälle - be
handlar Dag Widholm i ett eget avsnitt på si
dorna 10 och 11 och här tycker jag att han 
kunnat dra den forskningshistoriska diskussio
nen något längre tillbaks i tiden och exempel
vis anknyta till Brondsteds och Broholms mot
satta ståndpunkter i denna fråga. 

Tilleys, Bradleys och Barretts arbeten från 
1990-talet om rituella landskap är viktiga för 
denna avhandling och Widholm tar upp bl.a. 
Tilleys betonande av integrationen mellan 
människa och landskap och att Tilley menar 
att landskapets betydelse för innevånarna inte 
kan avläsas i ekologiska eller försörjningsmäs-
siga parametrar. Landskapet skall istället ses 
som en kollektiv resurs, ett medium, som för
enar individuell självkänsla med ett medvetan
de om förfädernas materiella lämningar. 

Längst ner på sidan 34, får man också, en 
passant, reda på författarens inställning till be
greppet »ritual» - den religiösa ritualens hu
vudsyfte är att genom kommunikation konfir
mera en världsordning - vilket är en formule
ring som hämtats från Tore Artelius avhand
ling. Vad en ritual kan vara och vad »ritualise-
rat beteende» innebär kunde ha utvecklats 
mer i detta sammanhang - begreppet ingår 
faktiskt i avhandlingens titel och jag förvänta
de mig faktiskt en mer utvecklad diskussion 
(teoretiskt och antropologiskt förankrad) av 
detta begrepp. 

Widholm börjar nästa kapitel (3) med att 
åter betona att avhandlingens målsättning är 
att belysa relationen mellan monument och 
landskap under bronsåldern. Han väljer här 
att ansluta sig till Hägerstrands kulturgeogra
fiska definition av begreppet »landskap», med 
preciseringen att bronsålderslandskapet är etl 
område som har kunnat identifieras av de 
människor som levde inom dess gränser, där 
gränserna ses som både ekonomiskt och kog-
nitivt betingade. De tre undersökningsområ
dena presenteras sedan tillsammans med en 
kort genomgång av landskapsmorfologin och 
de skillnader som råder mellan U 0 2 och 
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U 0 3 , och förf. konstaterar här att Misterhults 
socken i söder (U03) har betydligt sämre för
utsättningar för jordbruk än Törnsfalls sn 
(U02) . Han fortsätter med att diskutera käll
materialets representativitet och relevans och 
kommer här in på frågan om ett visst källma
terial bäst kan förstås och tolkas av upptäcka
ren eller utgrävaren, vilket hävdats av Anders 
Kaliff i hans avhandling. Dag Widholm är tvek
sam till denna uppfattning och menar istället 
att goda forskningsresultat även kan utvinnas 
ur material som forskaren själv inte medverkat 
i framtagandet av. För egen del skulle jag vilja 
spetsa till det ytterligare och t.o.m. påstå att 
nya och originella forskningsrön, i vissa fall, i 
högre utsträckning kan produceras av ögon 
och hjärnor som inte är påverkade av allt »bak
grundsbrus» som varit relaterat till själva upp
täckten eller materialframtagandet. 

Widholm kommer sedan in på ett av cen
tralområdena - Snäckedal - som ligger i UOS. 
Fornlämningarna här utgörs av 8 gravfält, med 
sammanlagt ca 120 enskilda anläggningar, in
om en yta av en kvadratkilometer. Koncentra
tionen av gravar är enligt författarens termi
nologi »onormalt» stor och för att avgöra vad 
som egentligen är »normalt» väljer han ut 17 
andra områden på vardera en kvadratkilome
ter som jämförelsematerial. 

En kvantitativ analys utförs och Widholm vi
sar att normalbilden för ett gravområde från 
bronsåldern är 25-70 gravar/km2 , vilket gör 
att Snäckedal kan rubriceras som »onormalt» 
stort, och därigenom kan tillskrivas säregna 
kvaliteter. Hjortekrog, med sina 71 anlägg
ningar, hamnar därigenom nästan inom nor-
malintervallet, medan Utrike (med 85 gravar) 
också borde kunna kallas »onormalt stort» 
och jämföras med Snäckedal. I Utrike finns 
också 7 hällristningsförekomster med figur
ristningar och 15 älvkvarnsförekomster, vilket 
också gör detta område tämligen unik t Man 
kan fråga sig varför detta intressante område 
inte tas upp till vidare analys, då det uppen
barligen har kvaliteter som borde göra det 
centralt i en diskussion om relationen mellan 
rosen, hällristningar och riter. 

I den följande diskussionen om Snäckedals-
områdets roll som rituellt centrum anknyter 

Widholm till både Randsborgs och Lars Lars
sons Kiviks-studier, där frågan gäller vem eller 
vilka som var mottagare av de budskap som 
stora monument utsände. Han poängterar här 
att gravmonumenten kan ha riktat sig både till 
avliden och efterlevande och både till de pro
fana och sakrala dimensionerna av tillvaron. 

Hjortekrog är nästa bronsålderskomplex 
som tas upp till analys i Widholms avhandling. 
Området ligger en mil norr om Västerviks stad 
och här är det naturligtvis roset med en häll
ristning under som är det mest anmärknings
värda i sammanhanget An talet ristningar upp
går till 20 skepp, där endast ett har försetts 
med bemanningsstreck. Ristningarnas place
ring inom den inre kantkedjan tolkar han som 
en medveten handling och han hänför roset 
och ristningen till en och samma kontext. Om
rådet har berörts av arkeologiska undersök
ningar från 1930-talet fram till 1964 och bland 
gravfynden märks en rakkniv, en bronsten, ke
ramik i form av skålar och bikoniska kärl samt 
brända ben. 

I det fjärde kapitlet gör Widholm en ge
nomgång av de gravtyper av förmodad brons-
åldersdatering som finns inom de 23 socknar 
som utgör hans U O l . 

Han börjar med en diskussion kring rösena 
och deras relation till jord- och torvbyggda hö
gar och avfärdar hypotesen om att rösena ut
gör en kronologisk fortsättning av högbyggan
det. De båda formerna verkar istället ha 
existerat parallellt under en större del av-
bronsåldern och han hänvisar i sammanhang
et till Henrik Thranes iakttagelser från Fyn, 
där små men även stora högar anläggs så sent 
som under bronsålderns period VI. Widholm 
visar också exempel på att byggnadsmaterialet 
kan ha haft en symbolisk signifikans, där »fals
ka rosen» (dvs. jordhögar med en mantel av 
sten) finns i stenfattiga bygder och »falska hö
gar» i traditionella rösebygder. Han kommer 
sedan över till de olika gravtypernas frekvens 
inom U O l . De utvalda fornlämningarna är ro
sen, fyrsidiga stensättningar, skeppsformade 
stensättningar och runda stensättningar med 
kal stenfyllning, dvs. röseliknande i byggnads
material. 

Här återkommer författaren till frågan orn 

Fornvännen 94(1999) 



122 Recensioner 

vad som är »normalt» resp. »onormalt» och 
med säker statistisk signifikans törs man nog 
påstå att normalfallet kännetecknas av ett en
samliggande röse eller ett röse med några in
tilliggande stensättningar. Fler rosen eller 
stensättningar på samma plats eller förekoms
ten av andra gravtyper blir därigenom ovanli
ga eller »onormala» i detta sammanhang. 
Denna distinktion är viktig i avhandlingen, ef
tersom den förstärker den redan skisserade 
bilden av exempelvis Snäckedal och Hjorte
krog och andra områden som »ovanliga» plat
ser, som, med denna empiri och statistik i ryg
gen, kan tolkas som speciella, centrala platser 
för religiösa och rituella aktiviteter. 

Skeppsformade gravar, skeppsristningar och 
skeppssymbolik är ett annat ämne som Dag 
Widholm också behandlar i detta kapitel och 
han ifrågasätter konsekvensen i Artelius tolk
ning av de två skeppssättningarna i Stenunga-
graven i Västergötland, där båda saknar män
niskoben. Trots detta tolkar Artelius den ena 
som en grav och den andra som en rituell mar
kering. En mycket intressant tolkning på sidan 
134, utifrån de helt överensstämmande ut-
bredningsbilderna för skeppsformiga och rek
tangulära stensättningar, är den parallellitet i 
symbolbruket vid gravritualer som denna över
ensstämmelse möjligen signalerar. Han säger 
att det inte går att finna rimliga skäl till varför 
rektangulära stensättningar skulle ha uppförts 
bara för att det är nära till kusten eller för att 
skeppsformade gravar funnits i område t Han 
fortsätter med att säga att det i bronsålders
samhället istället förelåg en föreställningsvärld 
som inbegripit parallella begrepp: rektangel
form o th skeppsform. Här kan analysen inte 
bara begränsas till påståenden om att skepps
formiga gravar symboliserar båtar - vad sym
boliserar i så fall rektangdfonnen, frågar sig 
Dag Widholm. 

Om man anlägger ett Hodderianskt per
spektiv på den yngre bronsålderns gravformer 
skulle jag mycket väl kunna tänka mig att om
råden med både skeppsformiga och rektangu
lära gravar är rituella centralplatser, som Wid
holm också hävdar (s. 138), men där skepps
formen fungerat som en metafor för det som 
är fjärran, okänt och icke-domeslicerat, dvs. de 

okända världar som kan nås med skepp, med
an den rektangulära formen står som en sym
bol för gården och huset - för det kända, det 
trygga, nära och domesticerade. 

Dolda attribut och tecken eller symboler i 
anläggningar, endast avsedda för en mindre 
krets, diskuteras av Widholm (s. 2) och diskus
sionen relateras vidare till de dolda skeppsrist
ningarna i Hjortekrogsröset Denna dualism 
(dold-öppen) fungerar kanske bra med 
Stonehenge eller s.k. Causeway Endosures, vil
ka är stora monument som många människor 
samtidigt kan röra sig i enligt en bestämd li
turgi (se t.ex. Barrett 1994; Bradley 1993), 
men hur en sådan modell skall kunna tilläm
pas på rosen är inte helt självklart. 

Den uttalade ambitionen är att undersöka 
om man vid den här tiden uppfattat och inde
lat landskapet i områden för praktiskt bruk 
och områden för rituell reproduktion av ideo
logi och religion. Samtidigt vill Widholm se de 
världsliga och andliga dimensionerna av tillva
ron som integrerade, men med olika genom
slag på olika platser i landskapet. Om helheten 
inte är reducerbar till enskilda delar, som del 
profana eller det andliga och rituella, kan man 
fundera på om det alls är möjligt att urskilja 
platser i landskapet som enbart är rituella. 

Dag Widholm väljer att utelämna depåfyn
den beroende på vad han benämner »repre
sentativitetsproblem» (s. 43), men det vore än
då intressant och viktigt att få veta var den 
yngre bronsålderns metalldepåer är hittade in
om undersökningsområdet och vilka föremåls
former som är representerade i dessa fynd. 

Avslutningsvis vill jag påstå att Dag Wid
holms doktorsavhandling är mycket intressant 
att läsa. Han har försökt sig på ett konststycke 
som inte alls varit lätt, dvs. att kombinera den 
postprocessuella arkeologins mentala och 
upplevda aspekter på forntiden med en mer 
traditionell, kvantifierande arkeologi, där sta
tistiska beräkningar och utbredningskartor är 
beprövade redskap. Även om man kan känna 
att vissa avsnitt av avhandlingen nästan helt 
förlitar sig på den senare metoden, så försöker 
Widholm ändå att hela tiden återföra diskus
sionen till landskapet som ett rum för upple
velser och sociala aktiviteter. 

Fornvännen 94(1999) 



Recensioner 123 

Det är också viktigt att en så gravrik och cen
tral bronsåldersbygd nu verkligen lyfts fram i 
rampljuset och behandlas utifrån nya utgångs
punkter. Hjortekrogsröset med hällristningar
na är också ett verkligt intressant material, 
som genom denna avhandling för första gång
en presenteras och speglas mot den omgivan
de bronsåldersbygden. 

Thomas B. Larsson 
Institutionen för arkeologi 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
E-post: Thomas.Larsson@arke.umu.se 

M. C. Bishop och J. C. N. Coulston, Roman Mi
litary Equipment from lhe Punic Wars lo lhe fall of 
Rome. London 1994. 265 s. ISBN 0 7134 6637 
5. Pris £25. 

Inom nordisk arkeologi har man under senare 
åren allt mer fokuserat på Rom och romerskt 
inflytande som förklaring och motor för ut
vecklingen i Norden under äldre järnålder. 
Inte minst har utställningen Romerska Speg
lingar, i Sverige visad på Malmö museum och 
Historiska museet i Stockholm, syftat till att 
se händelseutvecklingen i Nordeuropa mot 
utvecklingen i det romerska imperiet. Utställ
ningen visade även på komplexiteten i kontak
terna och det ömsesidiga utbytet Den betydel
se som numera tillskrivs romarriket i utveck
lingen i Norden är mycket stor. Trots de dis
kussioner i Nordisk arkeologi som förs om ro
merskt inflytande är kontakterna ofta spar
samma mellan antikvetare eller klassiskt 
skolade arkeologer och nordiska arkeologer 
verksamma i Sverige och arkeologer i det gam
la Germanien. 

I de diskussioner som berört romarrikets 
kontakter med Norden har de militära och mi-
litärpolitiska kontakterna poängterats. Spåren 
av det romerska inflytandet i Norden består of
te av fynd av romerska föremål som vapen, glas 
och serviser och har ofta förklarats som resul
tatet av militära kontakter såsom hemvändan
de legosoldater, romersk diplomati eller mer 
eller mindre strategisk handel. På senare år 

har kanske framför allt de enastående fynden 
från och publikationen av Illerup Ädal fokuse
rat på den romerska vapenexporten till Skan
dinavien. 

Bishop och Coulston är båda välrenomme
rade forskare med flera studier om den ro
merska armén bakom sig. Att det är kunniga 
forskare med mycket goda insikter om den ro
merska armén är uppenbart. Boken ger en 
översiktlig bild av den romerska arméns ut
veckling och förändring under de perioder 
som i Norden kallas yngre förromersk och ro
mersk järnålder. Trots det är framställningen 
långt ifrån ytlig och även för specialintressera-
de har boken mycket att erbjuda. Tonvikten 
ligger på en presentation av de föremål och va
pen som användes under olika tider i den 
romerska armén. Boken är därför försedd 
med ett mycket omfattande bildmaterial i färg 
och svartvitt. Mindre vikt läggs vid det historis
ka skeendet. Detta kan ses som en brist, men 
en översikt över romarrikets militärpolitiska 
historia går att få i flera lättillgängliga hand
böcker, som med fördel kan användas som 
komplement lill Bishops och Coulstons bok. 
Det skall också framhållas atl boken behandlar 
en lång rad fynd och platser utanför det egent
liga romarriket. Detta framgår med all önsk
värd tydlighet av en inledande karta. Det störs
te antalet nedslag finns längs romarrikets 
gränstrakter, längs Limesgränsen i Tyskland, i 
Britannien och i Mellanöstern. Dock finns 
även flera nordiska fyndplatser med. För Sveri
ges del är två medtagna. Dels rör det sig om 
gravfältet vid Simris, publicerat av Berta 
Stjernquist, med tydliga romerska anknytning
ar, dels de medeltida fynden från Korsbetning
en på Gotland. Detta fynd kan synas malplace
rat i en framställning över den romerska 
armén. Fyndet diskuteras dock utifrån den vik
tiga källkritiska aspekten hur drabbningar kan 
speglas genom arkeologiska fynd, som är lika 
viktig för medeltiden som för romersk järnål
der. 

Boken inleds med tre kapitel som tar upp 
varifrån vårt vetande om romersk militärut
rustning kommer. Dessa är: 1) bildframställ-
ningar, 2) arkeologiska fynd och 3) skriftliga 
uppgifter. Alla dessa källor är behäftade med 
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sina särskilda styrkor och svagheter. Bildfram
ställningar som statyer, gravstenar och monu
ment var den källa som tidigt kom att domine
ra forskningen om den romerska armén och 
dess utrustning. I den tidiga forskningen bru
kades inte tillräcklig källkritik i tolkningen av 
bild- och figurframställningar. Tveksamma 
och till och med rent felaktiga föreställningar 
lever därför delvis fortfarande kvar om hur ut
rustning och vapen såg ut och var konstruera
de. Trots detta innehåller denna typ av källor 
en mängd information som man inte kan bort
se ifrån. 

Det arkeologiska källmaterialet är en relativt 
sen typ av informationsmaterial som växer i 
takt med att nya grävningar och bättre fåltdo-
kumentetionsmetoder kommer i bruk vid ar
keologiska undersökningar inom och utanför 
det romerska riket. I boken förefaller de arke
ologiska fynden få det största utrymmet och 
tillmäts ett högt källvärde. Bishop & Coulstons 
bok kan därför ses som ett brott med en äldre 
konsthistorisk och historisk tradition, som 
framförallt använt sig av bild- och figurfram
ställningar och skriftliga uppgifter vid studier 
av den romerska armén. Dock skall man vara 
väl medveten om att även det arkeologiska ma
terialet är behäftat med källkritiska problem. 
Dessa diskuteras i det inledande kapitlet och 
tolkiiingsprobleniatik kring olika arkeologiska 
fynd diskuteras på flera ställen i boken. En 
gren av arkeologin som tas upp är den experi
mentella sidan, där man genom nytillverkning 
av utrustning och vapen och i praktiska försök 
försöker bilda sig en uppfattning om hur per
sedlar kan ha tillverkats och använts. Som ex
empel visas på försök med den segmenterade 
rustningen. Den tidiga forskningen tog, som 
redan nämnts, fasta på hur rustningen fram
ställdes på avbildningar. Detta ledde till att 
opraktiska och felaktiga rekonstruktioner gjor
des. Dessa förändrades dels genom att fler ar
keologiska fynd av segmenterade rustningar 
gjordes och dels genom den experimentella 
arkeologin. Genom att nyproducera segmen
terade rustningar kunde man påvisa att det var 
nödvändigt att modifiera de tidigare rekon
struktionerna för att rustningen skulle kunna 
gå att använda. Framför allt genom experi

mentella försök har vår kunskap om de prak
tiska sidorna av antik krigföring avsevärt vuxit 
Ett exempel på sådan litteratur är MarkusJun-
kelmanns Die legionen des Augustus från 1986 
som tar upp långtgående experimentell verk
samhet fokuserad på den senrepublikanska le
gionen. 

Man kan även diskutera de olika källmateri
alens geografiska placering. På den karta som 
återfinns i bokens inledning utgörs de flesta 
nedslagen från Rom och Italien av bild- och fi
gurframställningar. Från romarrikets gräns
trakter och områdena utanför imperiet utgörs 
de fleste prickarna av arkeologiskt material. 
Det var i dessa områden som större delen av 
den romerska armén var förlagd eller verkade 
och därmed avsatte flest materiella lämningar. 
Dominansen för sådana fynd från nordvästra 
Europa över romarrikets östra delar beror på 
den intensivare utgrävningsverksamhet som 
här har skett. 

Nästa del av boken ägnas åt en kronologisk 
genomgång av den romerska arméns utrust
ning och beväpning uppdelad på kapitlen 
»The Republican Period», »From Augustus to 
Hadrian», »The Antonine Revolution», »The 
Army in Crisis» och »The Dominate». Dessa 
kapitel utgör den störste delen av boken och 
innehåller den omfattande materialframställ-
ningen. Grovt förenklat kan man påstå att in
tresset för en nordisk arkeolog ökar ju längre 
fram i tiden man kommer. Detta beror givetvis 
på romarrikets expansion norrut och de ökan
de kontakterna mellan romarriket och germa
nerna, inte minst genom den långt gående 
»germaniseringen» av den romerska armén. 

Varje kapitel inleds med en källkritisk utvär
dering av perioden där det tillgängliga källma
terialets art diskuteras och den historiska ut
vecklingen nämns i mycket grova drag. Det 
finns markanta skillnader mellan olika perio
der vad gäller mängd och typ av källmaterial. 
För de äldsta perioderna dominerar sålunda 
bild- och figurframställningarna över arkeolo
gin, medan det för sen kejsartid råder det om
vända förhållandet. Vissa perioder är svagt re-
presentrerade vad gäller källmaterial, som till 
exempel antoninernas era. Under denna peri
od måste det ha inträffat långtgående föränd-
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ringar, eftersom den romerska arméns utrust
ning och beväpning efter denna period skiljer 
sig avsevärt från den som användes under pe
rioden före. I varje kapitel diskuteras den ro
merska arméns utrustning och beväpning 
med betoning på de enskilda föremålen, och 
genom de rikliga illustrationerna får man ett 
gott grepp om hur föremålen såg ut och de 
förändringar som skedde. 

Trots att kontakterna mellan romarriket 
och Norden var mindre under republikens 
tid, det vill säga förromersk järnålder med den 
nordiska arkeologins periodbeteckning, skall 
man inte föreställa sig Norden som en isolerad 
avkrok vad gäller krigföring och militaria. I bo
ken Hjcrrlspring Warfare and Sacrifice in early Eu
ropé, från 1995, har Klavs Randsborg nytolkat 
det berömda krigsbytesoffret från Hjortspring 
på Als i Danmark. Tidigare har det ofta fram
hållits att spjutspetsarna av ben från Hjort
spring är ett tecken på primitivism och fattig
dom som vidlåter hela den förromerska järn
åldern. Perioden har setts som en djup ned
gång och klyfta mellan det ljusa bronsålders
samhället och den mer utvecklade och moder
na romerska järnåldern. Randsborg kopplar 
istället samman fyndet med den militära ut
vecklingen i Medelhavsområdet, dock inte i 
romarriket utan i det antika Grekland. Här 
skedde krigföring genom medborgarfalanger 
från olika stadsstater. Randsborg menar att 
Hjortspringkrigarnas beväpning och fyndsam
mansättningen kan tolkas så att striden på Als 
kan ha skett på liknande sätt som i antikens 
Grekland. Även om vissa av hans idéer kanske 
är litet väl djärva är perspektiven viktiga. Nor
den var inte ens under förromersk järnålder 
isolerat vad gällde militär taktik och utrust
ning. 

Från sen kejsartid framhålls arkeologiska 
fynd från Norden som en viktig källa för kun
skaper om den romerska armén. Viktigast 
bland dessa är onekligen de danska krigsbyte
soffren som Thorsbjerg, Vimose och Illerup 
Ädal. I dessa fynd finns en stor andel romerska 
vapen, och särskilt vad gäller svärd och sköld
bucklor dominerar dessa. Bland annat illustre
ras detta med en sköldbuckla från Thorsbjerg 
med latinsk namninskription (s.150). Stångva

pen, som lansar och spjut, tycks man dock ha 
tillverkat i Norden vilket har klarlagts genom 
Ilkjaers studie från 1990, Illerup Ådal, Bd. 1-2, 
Die Lanzen und Speere. Detta kan tyda på att det 
trots en omfattende vapenexport från romar
riket fortfarande under 200-talet fanns bety
dande skillnader i t ruppernas taktiska ageran
de på slagfältet Johan Engström har i artikeln 
»Skandinaviskt krigsväsen under mellersta 
järnåldern» i MeddeUmden från Armémuseum nr 
52, 1992, utifrån vapenuppsättningarna i de 
danska krigsbytesoffren rekonstruerat hur fält
slag gick till på nordisk mark under romersk 
järnålder. Hans studie visar tydligt hur kom
plext järnålderssamhället i Norden måste ha 
varit för att kunna sätta väpnade styrkor av den 
typ vars utrustning finns i krigsbytesoffren på 
fötter. 

Under den sista perioden som behandlas av 
Bishop & Coulston, Dominatet, det vill säga 
300- och 400-talen, sker stora förändringar av 
den romerska armén. Inslaget av germanska 
soldater i förbanden ökar för att till sist bli helt 
dominerande, i alla fall i den västromerska ar
mén. Samtidigt förefaller införseln av romersk-
tillverkade vapen till germanskt område, bland 
annat Norden, att öka. Dette medför att skill
naderna mellan en romersk armé och en ger
mansk härstyrka under tidig folkvandringstid 
vad gäller utrustning kan ha varit negligerbar. 

Problem med att hålla isär vad som är ro
merskt och germanskt under denna tid gäller 
inte bara vapen och krigsutrustning. Som Dick 
Harrison utmärkt visat i artikeln »Etnicitet i 
historisk forskning: även ett tidigmedeltida 
problem» (Meta 1994: 3-4) råder under perio
den stor förvirring vad en etnisk beteckning 
egentligen står för. Den vapenutrustning som 
Bishop & Coulston presenterar illustrerar det
ta och skall ses som kontinentaleuropeisk sna
rare än som romersk. 

Efter den kronologiska genomgången följer 
några kapitel med tematisk uppbyggnad. Det 
första av dessa behandlar produktionen av mi
litärutrustning och den teknologiska nivån. 
Den romerska armén var en ofantlig organisa
tion som krävde enorma mängder underhåll 
och utrustning. Därför var de romerska vap
nen ofta en kompromiss mellan kvalitet och 
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möjligheten till massproduktion. Kapitlet ger 
en god inblick i dessa förhållanden. Det finns 
en stor debatt om hur och var den romerska 
arméns vapen och utrustning tillverkades un
der olika perioder. Tidigare har man ansett att 
det skedde i stora, statligt ägda fabriker. Nu
mera anser man att det under det tidiga ro
marriket var privata hantverkare som försåg 
den romerska armén med vad den behövde. 
Omfattande reparationsverkstäder och även 
nyproduktion måste dock ha funnits ute på 
förbanden. Särskilt gäller detta för den västra 
delen av romarriket där man inte kunde räkna 
på underhåll från storstäder som i Medelhavs
området. Det är först på senare år som man 
har grävt ut några romerska vapenfabriker. 
Dessa är ofta svåra att identifiera på grund av 
att då de övergavs skedde detta oftast i krigstid 
inför hotet att platsen skulle intas av fientliga 
förband. Därför förstördes både byggnader 
och utrustning noggrant för att inte falla i fi
endens händer. Den metall som gick att bära 
togs med av den retirerande armén. 

Den romerska armén gick igenom omfat
tande omstruktureringar även då det gällde 
tillverkningen av sin utrustning. Bishop 8c 
Coulston diskuterar ett generellt mönster som 
går ut på att de flesta vapnen under republi
kens tid tillverkades på kontrakt, av civila verk
städer i städerna. De omfattande krigen i den 
västra delen av romarriket ledde emellertid till 
att allt fler vapen tillverkades av armén, till sist 
i sådan omfattning att en del förband i stort 
sett blev självförsörjande. I den östra, mer län-
befolkade, riksdelen fortsatte emellertid till
verkningen i större fabriker i städerna. Från 
och med sent 200-tal centraliserades tillverk
ningen till ett antal större statliga fabriker. Pa
rallellt med dessa fortsatte man att tillverka 
och reparera utrustning ute på förbanden. 
Den centrala tillverkningen av vapen under 
yngre romersk järnålder kan ställas mot att det 
är från denna tid nian bar påträffat den största 
mängden av romerska vapen på germanskt 
område, bland annat de massiva nedläggning
arna i de danska krigsbytesoffren. Det har de
batterats om dessa vapen härrör från german
ska plundringar, handel eller diplomati. Man 
skall komma ihåg att handel med vapen var 

med dödsstraff förbjuden. Att enstaka vapen 
myckel väl kan ha erhållits genom plundring 
är sannolikt Det stora antalet vapen bör dock 
snarast förstås som ett sätt för romarna att ge
nom diplomatiska överenskommelser få olika 
germanska folk att drabba samman inbördes, 
istället för att rikta sin energi mot romarriket. 
I detta sammanhang går det kanske att ytterli
gare spinna vidare på kontakter mellan roma
re och germaner. Är det till exempel omöjligt 
att tänka sig att istället för att exportera vapen 
exporterade man know-how i form av vapen
smeder från romarriket till vänligt sinnade 
folk utanför Limes? 

I det sista kapitlet diskuteras flera intressan
ta och viktiga aspekter på den romerska ar
mén, t ex . de romerska soldaternas speciella 
status i romarriket. En så omfattande krigsma
skin som den romerska måste ha fått en sär
ställning i samhället, särskilt i krigstider. I 
resten av kapitlet visas på hur dynamisk den 
romerska armén var och hur den anpassade 
sig till att möta olika motståndare på slagfältet 
Man skall ju hålla i minnet att den romerska 
armén ställdes inför en rad olika motståndare 
i olika terräng och klimat Det måste varit en 
enorm skillnad mellan att strida mot beridet 
parthiskt lätt rytteri i Mellanöstern och ger
manskt infanteri i Germaniens skogar och mr> 
ras. Detta innebär att man inte skall betrakta 
den romerska armén som en oföränderlig hel
het. Författarna ger exempel på hur olika situ
ationer kan ha lett till snabba förändringar ute 
på förbanden och i smedjorna, varav en del ef
ter hand blev standard i hela armén. Etl så
dant exempel är den segmenterade rustning
en, lorica segmentala, som kan ha införts efter 
det att delar av den romerska armén använts 
för att slå ner en revolt bland gladiatorer år 21 
e.Kr. Gladiatorerna var enligt Tacitus iförda 
plåtrustningar som legionärerna hade stora 
svårigheter att hugga igenom och som var bätt
re än de ringbrynjor legionärerna hade. Den
na typ av rustning var den som gladiatorerna 
använde under spelen. Vad är mer naturligt 
att tänka sig än att den romerska armén lärde 
sig av sina motståndare och rustade sig själva 
på samma sätt som de motståndare man haft 
problem med att besegra. I det här fallet be-
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hövdes ingen teknisk innovation. Det var bara 
att förflytta de smeder som försåg gladiatorer
na med utrustning till arméns fabriker. 

Kontakter med andra folk, fredliga såväl 
som krigiska ledde till förändringar både i det 
romerska tekniska kunnandet och i hur ar
mén grupperades på slagfältet. Kelterna hade 
ett mycket starkt inflytande på romersk smi-
desteknik under republikens tid. De keltiska 
svärden var av mycket högre kvalitet än de ro
merska och man anser att ringbrynjor började 
tillverkas av kelterna. Dessa uppfinningar togs 
över av romarna och modifierades för att pas
sa in i det romerska sättet att kriga. Germaner
na började ge större impulser till den romer
ska armén först under yngre romersk järn
ålder. Man skall då ha i minnet att en stor d d 
av armén vid denna tid bestod av germanska 
legosoldater. Skillnaderna bör inte ha varit sär
skilt stora mellan en romersk armé bestående 
till större delen av germanska förband och en 
germansk armé som till stor del var utrustad 
med romerska vapen. Givetvis fick den romers
ka armén impulser även från de östra och söd
ra riksdelarna. Därifrån kom det supertunga 
kavalleriet, catafractarii eller clibanarii, som i en 
eller annan form kan ha satt sin prägel på gra
varna från Vendel och Valsgärde, samt använd
ning av bågskyttar en masse. Dessa användes i 
den västra rikshalvan med stor framgång mot 
lätt rustade germanska trupper. 

Det sista avsnittet i boken kallas för appen
dix, men kunde gott ha stått som ett eget kapi
tel. Det behandlar frågan om skillnader i ut
rustning mellan de romerska legionerna och 
de ofta utanför riket värvade hjälptrupperna, 
auxiliares. Författarna påvisar svårigheterna att 
belägga skillnaderna i utrustning mellan för-
bandstyperna. På avbildningar förstorade man 
medvetet skillnaderna mellan olika förband 
lör att åskådarna lätt skulle kunna identifiera 
de olika förbanden. Man får också föreställa 
sig att de inhemska romerska förbandens ut
rustning och tekniska nivå överdrevs i jämfö
relse med de utländska bjälpförbanden. Det 
var ofta bjälpförbanden som tog de hårdaste 
stötarna på slagfältet och legionen som tog 
äran efteråt. Författarna finner få belägg för 
hur utrustningen mellan auxiliares och legio

nerna skiljde sig åt. Att auxiliärsoldater oftast 
framställs i ringbrynja och legionärer i seg
menterad rustning behöver inte betyda mer 
än att det var konvenans att avbilda dem på 
detta sätt. De drar den försiktiga slutsatsen att 
de belägg som ändå finns pekar mot att auxili-
är t rupperna var något sämre utrustade. Skill
naderna mellan legioner och auxiliarförband 
minskade dock alltmer under kejsartid. 

För att sammanfatta är boken Roman Milit
ary Equipment en mycket gedigen genomgång 
av den romerska arméns utrustning, författad 
av två av de största kännarna på området. Det 
breda greppet medför att man får en god över
blick över den militära utrustningens och tek
nologins utveckling utan att framställningen 
vare sig drunknar i detaljer eller blir alltför 
översiktlig. Man hittar som nordisk eller konti
nentalgermansk arkeolog ideligen aspekter 
som man kan jämföra eller kontrastera mot 
nordiska förhållanden. Inte minst bidrar den 
vida geografiska avgränsningen, där fynd från 
norra Europa dras in i diskussionen, till detta. 
För en arkeolog är det tillfredsställande att se 
att senare års arkeologiska fynd i mångt och 
mycket förändrat den bild man tidigare haft av 
den romerska armén. Det är intressant att se 
hur skriftliga källor, bild- och figurframställ-
ningar och arkeologiska fynd kan ställas mot 
varandra och ge olika, kompletterande bilder 
av verkligheten. Tillsammans med en handbok 
över romarrikets militärpolitiska utveckling är 
boken en guldgruva. 

Pavel Nicklasson 
Hallands länsmuseer 

301 31 Halmstad 

Helen Geake, The use of grave-goods in conver-
sionjieriodEngland, c. 6 0 0 - c . 850. BAR British 
Series 261. Oxford 1997. 141 s. text, 49 s. kata
log, 62 s. kartor, 76 planscher. ISBN 0-86054-
917-8. 

Efter att Rom under 400-talets första årtionde 
givit upp hoppet om att försvara Britannien 
och dragit tillbaka sina legioner förvandlades 
samhället i England dramatiskt. Hur förloppet 
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skall tolkas är omtvistat - resultatet blev hur 
som helst att det urbaniserade provinsialro
merska samhället ersattes av ett agrart stam
samhälle av kontinentalgermanskt slag, med 
ett germanskt språk och en materiell kultur 
som alluderade starkt på de kontinentalger-
inanska. Det anglosaxiska England föddes. 

Om vi skall tro den vördnadsvärde Beda så 
kom sig detta av att inkallade saxiska hjälp
trupper under 400-talet bet sig fast i landet 
och kallade på sina stamfränder bland angler 
och jutar, varpå dessa vilda skaror lade sitt 
värdfolk under svärdet. Senare forskning har i 
stället sett omvälvningen som en följd av do
minansen från ett inflyttat germanskt ledar-
garnityr med liten numerär men stor prestige. 
Den senaste och mest skeptiska tolkningen är 
att de övergivna romanobr i t te rna i sin nöd 
helt enkelt anammade germansk kultur på 
egen hand för att denna vore i ropet och med
förde politiska fördelar. Sanningen ligger kan
ske i en kombination av alla tre versionerna. 
Skälet till att frågan blivit så omdebatterad 
finns att söka i att den blandats med känslor av 
nationell identitet och med det fåfänga sökan
det efter en folksjäl och ett »Urheimat». 

Hur dessa anglosaxare nu än hamnade på 
ön så kom de att genomleva två sekler av he
dendom och ett sekel av kristnande, och så, i 
början av 700-lalet, hade de slutgiltigt lämnat 
bull och högar och låtit sig kristnas. Vid denna 
tid fick de sin historia skriven av den nämnde 
Beda, man upplevde en kort tid av lugn, och 
så började alltihop på nytt igen med en väldo
kumenterad serie nya invasioner av krigiska 
barbarer - denna gång danska och norska vi
kingar. 

Föreliggande doktorsavhandling behandlar 
en för arkeologer mycket väsentlig del av ang-
losaxarnas materiella kultur, nämligen deras 
bruk av gravgåvor. Författaren är elev till York-
professorn Martin Carver och har deltagit i 
dennes undersökningar av gravlältet vid Sut
ton Hoo, eller, som platsen skulle heta på 
svenska, Söderby Backe. 

Gravfälten från anglosaxarnas 400-tal och 
500-tal är väl studerade och behandlas inte 
närmare i boken. Fastslås skall bara kort att de 
är brandgravfålt, att 400-talets gravar inte av

slöjar någon etnisk uppdelning inom ön och 
att 500-talet uppvisar en tydlig och nyinrättad 
skillnad mellan saxiska och angliska identite
ter, åtminstone i kvinnodräkten i respektive 
område. En känd och välpublicerad lokal av 
detta slag är Spong Hill. Omkring år 600 sked
de så något dramatiskt med gravseden: arte-
faktinventariet byttes till större delen ut, 
obränd gravläggning blev regel, och så min
skade andelen gravar med gravgåvor till in på 
700-talet då de helt upphörde att anläggas. I 
tolkningen av detta fenomen är det oundvik
ligt att konstatera att perioden inramas pryd
ligt av den romersk-katolska missionens an
komst med Augustinus, Englands apostel, år 
597 och den segrande kristendomens märkes
man, Beda, som avled år 735. Båda dessa her
rar har, föga överraskande, med tiden avance
rat till helgon. 

Gravfalten från denna period kallas i littera
turen »Final Phase» och har rönt långt mindre 
intresse än de tidigare brandgravfålten. Desto 
mera forskarmöda har ägnats åt de rikt utrus
tade storhögar som anlades kring år 600, med 
Sutton Hoo 1 och Taplow som berömda ex
empel. 

Syftet med Geakes bok är »den första syste
matiska beskrivande analysen av religionsskif-
testidens hela anglosaxiska repertoar av grav
gåvor, samt ett utforskande av deras orsaker 
och innebörder» (s. 6). Begränsningen till 
gravgåvorna och utelämnandet därmed av 
andra parametrar i gravskicket gjordes nöd
vändigt av den ojämna dokumentationsnivån 
inom fältet Arbetet inleds i kapitel 2 med en 
ingående diskussion av hur man skall identifi
era den berörda periodens gravar, vilken ut
mynnar i definitionen av en uppsättning ledty
per och konstaterandet att gravar uten grav
gåvor måste väljas utifrån horisontal- och verti-
kalstratigrafi samt CH-dateringar. 

Utifrån denna materialavgränsning medde
lar Geake i kapitel 3 att hon identifierat över 
7 000 kända gravar från 353 gravfält som här
rörande från religionsskiftestiden. Varierande 
dokumentetionsstandard krymper dock det 
användbara materialet till 107 gravfält med 
2 583 gravar, varav 1 093 med gravgåvor. Dessa 
ligger till grund för de fortsatta analyserna, 
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och mindre väldokumenterade fynd anföres 
som jämförelsematerial. 

Bokens längsta kapitel, nummer 4, utgör en 
genomgång av typinventariet i religionsskiftes-
tidens gravar. Varje typ beskrivs och illustreras. 
Därpå dateras dess användning genom ofta 
ganska invecklade resonemang som i grunden 
främst faller tillbaka på myntdateringar, date
ringen av Stil ILs uppträdande till omkring år 
600 och Evisons horisontalstratigrafi för grav
fältet vid Buckland Dover. Här blandas absolut 
och relativ kronologi på ett aningen förvirran
de sätt, men resultatet förefaller gediget sett i 
relation till det idag kända materialet Geake 
laborerar, med hänvisning till föremålens möj
liga brukstid, med en högste kronologisk upp
lösning på ett halvsekel. 

Varje typ funktionsbestäms rent tekniskt och 
tolkas sedan beträffande sin »sociala inne
börd». Här skulle man väl idag kunnat vänta 
sig mycket eteriska resonemang med talrika 
hänvisningar till franska filosofer, men rubri
ken markerar i stället enkla iakttagelser om ty
pens relation till de gravlagdas sociala och 
osteologiska kön och ålder samt gravinventari
ernas relativa rikedom. En spririningskarte för 
varje typ presenteras också, vilket förefaller lite 
onödigt då de nästan allihop visar en jämn för
delning över det anglosaxiska område t Mera 
nyttigt hade i mitt tycke varit att bara beskriva 
fördelningarna och i stället ägna utrymmet åt 
fyndtabeller utifrån vilka läsaren själv hade 
kunnat konstruera spridningskartor. Sådana 
fyndtabeller saknas nu helt, och läsaren tving
as gå via litteraturreferenser i den avslutande 
topografiska gravfåltsförteckningen för att 
återsamla det material som Geake haft till sitt 
förfogande. En lättillgängligt redovisad data
bas hade ökat bokens användbarhet väsentligt 

Efter denna klara och kompetenta fyndge
nomgång kommer de två kapitel som har mest 
att ge till sådana arkeologer som inte främst 
ägnar sig åt anglosaxarna. För att ställa sitt ma
terial i begriplig relation till dess samtida om
värld ter Geake i kapitel 5 till det gamla, nu
mera nästan övergivna och ibland förkättrade 
greppet att uppleta prototyper för sitt typin
ventarium. Här är syftet inte rent typologiskt -
Geake utforskar vilka ideologiska konnotatio-

ner religionsskiftestidens nya typinventarium 
kan ha haft. Resultatet är kort sagt att det nya 
typinventariet är klassicistiskt i motsats till hed
natidens germanska vogue, och att det inte var 
det närbelägna och inflytelserika frankerrikets 
kultur som gav inspiration till denna »renäs
sans», uten i stället den samtida bysantinska 
och den sedan ett par sekler döda lokala pro
vinsialromerska! Det är mycket intressant att 
se det anglosaxiska 600-talets internationella 
kontakter tolkade utifrån ett större material 
än bara den skandinaviska skölden, hjälmen 
och båten i Sutton Hoo 1 eller de frankiska 
granatsmyckena från gravar kring Canterbury. 

I det sjätte kapitlet presenteras först en ar
keologisk kronologi för religionsskiftestiden. 
De gravfunna föremålstyperna sammanförs i 
fem grupper utifrån gemensamma daterings
intervall. Hur representanterna för dessa 
grupper kombineras i gravarna diskuteras in
te. Två av grupperna täcker kronologiskt hela 
den behandlade perioden eller mera, vilket 
lämnar tre kronologiskt användbara »Stufen»: 
en för i runda årtal 600-650, en för tiden mel
lan 650 och 720-30, samt en sparsamt repre
senterad efter 720-30 men före vikingarnas in
vasion. 

Med denna kronologi fastlagd tecknar 
Geake en politisk historia bl.a. mot bakgrund 
av skrifthistorien och prototyp-studierna i ka
pitel 5. Omvälvningen i gravskicket omkring 
år 600 förklaras som en återspegling av en på
börjad växelverkan mellan kunglig riksbild-
ning och kyrklig mission, där båda parterna 
hade mycket att vinna. För att övertyga folket 
om att de behövde kungar valde pretenden
terna att påminna dem om att de en gång varil 
romare; en kyrka som uppfattades som Rikets 
arvtagare var här ett verksamt medel i likhet 
med ett klassicistiskt ideal för den materiella 
kulturen. Kyrkan å sin sida hade stort behov av 
en säkrare påvetrogen maktbas mellan de 
hopplöst självständiga och nationellt kunga
trogna frankiska och visigotiska kyrkorna. 

Under 600-talet ledde dette till att kungar
nas och kyrkans makt i England alltmera be
fästes, medan småkungadömenas kulturella 
särart blev alltmera diffus och kom att ersättas 
av en gemensam neo-klassisk engelsk national-
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identitet. I 700-talets andra fjärdedel var så 
den nya ordningen fastlagd och folket krist
nat, varvid man nästan helt överförde de tidi
gare investeringarna i gravgåvor på kyrkan ge
nom betalandet av grifteskatt, själamässor samt 
andra fromma och iögonenfallande penning
placeringar. Därmed slutar serien av artefakt-
typologiskt daterbara anglosaxiska gravar som 
började tre sekler tidigare. 

Från svensk horisont är denna studie av 
gravskickets förändring under religionsskiftet 
synnerligen intressant sedd i relation till vår 
egen senare vikingatid. Det historiska källäget 
för England är betydligt bättre än det svenska 
vilket tillåter Geake att teckna skeendet i stör
re detaljrikedom. Det förefaller dock klart att 
det anglosaxiska 600-talssamhället var ojäm
förligt mera centralstyrt än det svenska under 
1000-talet De engelska gravfälten uppvisar 
inga motsvarigheter till de privatkristna ske
lettgravar som avslutade Mälardalens gårds-
gravfält Situationen på Gotland omkring år 
1100 där varannan socken hade kyrkogård och 
varannan hednagravfält vore otänkbar i Bedas 
England. Sverige nådde knappast en motsva
rande organisationsnivå förrän omkring år 
1300. 

Geake har för sitt material såvitt jag kan be
döma helt förlitat sig på publikationer och un
dersökningsrapporter i vardande. Inget tyder 
på att hon gjort några besök i museimagasi-
nen. Det var kanske en nödvändig försakelse 
för kunna täcka hela detta stora fält inom tids
ramen för en doktorsavhandling, men det ger 
upphov till snopna yttranden, som det att två 
intressanta halsband i British Museum är »tan-
talisingly unillustrated» (s. 111). Det kanske 
kunde ha varit värt mödan att någon gång be
söka huvudstaden för att slippa dessa tantalis-
ka kval? 

Som sammanfattande omdöme skall sägas 
att detta är en god bok. Materialbasen är gedi
gen, analyserna väl utförda och klart presente
rade samt tolkningarna balanserade. Geakes 
bild av perioden är fast förankrad i historien 
utan att vara naiv och nyskapande utan att vara 
spekulativ. Språket är stilsäkert och jargong
fritt. Arbetet förefaller ha vad som krävs för att 
vinna status både av tryggt standardverk och 

»seminal work», ett frö ur vilket ny forskning 
växer. 

Martin Rundkvist 
Institutionen för arkeologi 

Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm 
arador@algonet.se 

7)7/ Gunborg - Arkeologiska samtal. Red. A. Åker
lund, S. Bergh, J. Nordbladh & J. Taffinder. 
Stockholm Archaeological Reports, 33. Stock
holm 1997. 614 s. ISBN 91-630-6053-1. 

Medalj eller festskrift är vedertagna sätt att hyl
la akademiker på när de fyller jämt. Idag är 
festskrifterna den vanligaste formen och me
daljernas tid är kanske till och med förbi även 
om man sporadiskt fortfarande präglar såda
na. Så har det nu inte alltid varit. Tidigare råd
de nästan det omvända förhållandet och fest
skrifter introducerades ganska sen t 1891 lär 
den första ha publicerats i Sverige, då till en ti
digare överbibliotekarie vid KB. När Gunborg 
O. Janzon fyllde 70 år hyllades hon med en 
festskrift med titeln Till (runborg. Arkeologiska 
samtal. Genast då jag såg titeln förvånade och 
förbryllade den mig. Varför kalla den på detta 
viset, frågade jag mig villrådigt. Svaret får man 
i och för sig i förordet: man ville föra ett arke
ologiskt samtal med festföremålet. Men jag 
känner mig trots detta inte riktigt till freds 
med titeln. Själv tror jag att jag föredragit att 
man hade fört de arkeologiska samtalen med 
Gunborg och på så vis gjort såväl henne som 
den enskilde författaren aktiva. Nu blir det på 
något sätt en monolog där man hade önskat 
sig något annat. »Arkeologiska samtal med 
Gunborg» hade varit mitt självklara val tror 
jag. Men mina invändningar mot valet av titel 
innebär inte att jag är kritisk mot boken som 
sådan, tvärt om. Men mer om detta längre 
fram. 

Sammanlagt innehåller Till Gunborg- Arkeo
logiska samlat 53 skilda artiklar. Det säger sig 
självt att som anmälare kan man inte kom
mentera alla. Jag skall istället inskränka mig till 
några som jag lyfter fram. Valet är helt subjek-
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tivt och sker helt utifrån egna intressen och av
speglar alltså på intet sätt de enskilda bidra
gens »faktiska värden». Och man märker att 
Gunborg varit djupt engagerad i stenålders
forskningen, för många bidrag har denna kro
nologiska inriktning. Vilket anmälaren inte 
har! 

De arkeologiska samtalen förs i det som 
man skulle kunna beskriva som åtta olika rum 
eller skilda teman. I rummet »Tingens ord
ning» får man nästan förmoda att samtalet går 
litet stapplande, eftersom det rymmer så 
många skilda företeelser, från så många olika 
tider. Personligen fäster jag mig naturligtvis 
vid Monica Raschs bidrag med titeln »Denna 
ringen den skall vandra - om ringar i saga och 
verklighet» eftersom den ligger nära mina eg
na tidigare forskningar. Rasch har valt att, med 
utgångspunkt från Vittenefyndet, diskutera en 
av de mer komplicerade frågor man kan ge sig 
i kast med när man diskuterar guldsmide: ur
sprunget för den nordiska filigrankonsten un
der slutet av förromersk järnålder. Denna upp
träder till synes fullt utvecklad och når en 
blomstringsperiod under mer framskriden 
äldre romersk järnålder. Tekniska analyser av 
bland annat tillverkningssättet för filigrantråd 
och lödteknik visar entydigt, enligt mitt för
menande, att guldsmidet har sitt ursprung i 
den avklingande hellenistiska kulturen i östra 
Medelhavsområdet. De tekniska överensstäm
melser som påvisats visar dessutom att kunska
pen förmedlats till Norden genom mellanhän
der utanför det hellenistiska området. Var 
detta område varit beläget anser jag emellertid 
inte att det idag, med det material som står till 
vårt förfogande, går att fastställa. Rasch försö
ker emellertid med hjälp av enskilda dekorele
ment göra detta men som jag tidigare visat är 
detta ett mer eller mindre meningslöst an
greppssätt, närmast att likna med en åter
vändsgränd. Det S-formade element som hon 
anför som betydelsefullt i sammanhanget, och 
som tidigare också använts av bland annat Erik 
Nylén och Flemming Kaul, kan inte alls skän
kas den betydelse som det görs av henne. Som 
jag redan 1995 påvisade förekommer detta de
korelement bland annat hos etruskerna, i det 
hellenistiska guldsmidet och hos romarna. Det 

är alltså, menar jag, helt ofruktbart att föra en 
diskussion på detta sätt när man diskuterar 
proveniensen. Det räcker ju inte att visa att ett 
kronologiskt och korologiskt okänsligt dekor
element finns i en bestämd kulturkrets. Det 
krävs också att man påvisar att det inte uppträ
der i andra. Annars är det ju fullständigt me
ningslöst att använda det som ett led i en bevis
kedja. Och i just den här frågan tror jag att vi 
måste nöja oss med att konstatera, att materia
let idag inte är tillräckligt stort eller nyanserat 
för att en verklig proveniensdiskussion skall va
ra möjlig eller meningsfull. Det visar ju också 
den diskussion som förts fram till idag där så 
vitt skilda uppfattningar sett dagens ljus. 

Jag skulle också vilja kommentera de krono
logiska resonemang som förs i uppsatsen. De 
känns för mig, som arbetat med materialet i 
mångt och mycket ur ett kronologiskt per
spektiv, inte helt övertygande. Att låta enskilda 
dekorelement ge fingervisningar om datering, 
speciellt som de inte är kronologiskt signifika
tiva, kan man verkligen ställa sig tvekande till. 
Och inte minst viktigt är detta när man disku
terar praktföremål av den här typen, där val el
ler bortval av dekorformer kan ha styrts av fak
torer som ligger bortom det som är å la mode 
för tillfället Jag blir därför minst sagt förvånad 
när det i uppsatsen föreslås att Havorringen 
skulle kunna dateras till B2, dvs. framskriden 
äldre romersk järnålder. Här tror (och hop
pas! ) jag att Rasch står tämligen isolerad i fors
karvärlden och jag ser personligen ingen or
sak att ändra den gängse dateringen av ringen 
till slutet av förromersk järnålder. 

Det andra bidraget inom dette tema som jag 
vill lyfte fram är Bente Magnus »Om Hadefun-
net og dets plass i tiden og rommet». Ett gam
malt fynd i ny belysning skulle man kunna sä
ga och en god illustration av att våra museers 
magasin innehåller skatter som väntar på att 
upptäckas eller ibland bara på att återupp
täckas. Fyndet gjordes redan 1846 och består 
av två reliefspännen, två likarmade reliefspän-
nen, ett ryggknappsspänne, två spjutspetsar, 
en kniv, en gaffel samt beslag till tre dryckes
horn. Kombinationen är sällsam i många avse
ende. Man har en blandning av manligt och 
kvinnligt och dess kronologiska sammansätt-
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ning kan vid ett första betraktande te sig inte 
helt entydig. Det har därför ofta betraktats 
som ett blandat fynd med föremål från olika 
gravar. Som ett av de äldsta föremålen uppfat
tade man länge ett av dryckeshornen vars 
mynningsbeslag har en fris med springande 
djur. Magnus kallar dem »fjdlgeiter» men jag 
föredrar det litet mer neutrala »djur». Detta 
föremål har länge daterats till yngre romersk 
järnålder men Magnus visar, på ett övertygan
de sätt tycker jag, att paralleller finns i Lett
land, Lituaen och i Preussen. Och dessa är 
samtida med övriga föremål i fyndet. Dryckes
hornen behöver därför inte längre ses som 
kommande från en äldre kombination. Och 
Magnus konklusion av den kronologiska ana
lysen är, att Hadefyndet deponerades vid mit
ten av 500-talet och att ryggknappsspännet är 
fyndets yngsta föremål. Hon anser vidare att 
det inte rör sig om ett gravfynd utan om ett of
ferfynd i våtmark, vars beståndsdelar låter sig 
delas upp i tre grupper: kvinnosmycken, va
pen och gästabudsattribut (köttgaffel, kniv 
och dryckeshorn). Jag vill också framhålla, att 
man kan se föremålen som starka ideologiska 
symbolbärare, vittnande om elitens behov av 
legitimitet och av att ses. Reliefspännena bär 
stil I-dekor, som har en klar koppling till ett 
elitärt symbolspråk, och dryckeshornen vittnar 
om mer eller mindre ritualiserade dryckeslag 
av den typ vi bland annat möter i Beowulf, där 
kvinnan spelar rollen som förmedlare av 
drycken. I kungens hall är det ju drottningen 
som bjuder runt dryckeskärlen! Vapnen slutli
gen behöver ingen närmare motivering varför 
de är ideologiska budbärare. Fyndet kan där
för, som Magnus också gör, ses som utslag för 
en ny tid, en ny elit och nya krav. Att hon söker 
den kulturhistoriska bakgrunden i framför allt 
kontroll eller handhavande av järnproduktio
nen tror jag hon har helt rätt i. Järn måste ha 
varit en »hårdvaluta» i Skandinavien allt sedan 
yngre romersk järnålder och produktionen 
har därför haft stor betydelse för framväxten 
av lokala knutpunkter och centra. Man får 
hoppas att någon intresserar sig för denna 
problematik, för i gränslandet till den traditio
nellajordbruksbygden runt Mälarens norra si
da finns flera sådana fynd som kan sättas i sam

band med plötslig uppblomstring till följd av 
järnhantering; Hade är ett exempel. Går man 
längre mot väster hittar man Hede i Möklinta 
socken med två mycket märkliga yngre romar
lida fynd. Även där kan förklaringen ligga i 
termer av kontroll och knutpunkt. 

Under rubriken »Bot och bättring - om lag
ningar» diskuterar Gustaf Trotzig det som bor
de vara alla arkeologers skräck: lagningar av 
äldre föremål så att dessa även kan fylla en 
funktion efter det att de blivit trasiga. Men var
för skräck? Jo, en lagning innebär ju att före
målet kan leva vidare avsevärt längre än vad vi 
kan fastställa och därför skapa förvirring i våra 
kronologiska system. Ett klassiskt exempel 
är ju det augusteiska kaméglaskärlet från Sol
berg (Norge) med sin lagning i form av ett 
guldbleck med folkvandringstida djurorna
mentik! Men Trotzigs uppsats behandlar litet 
mer alldagliga föremål. Personligen fastnar jag 
för den kam från Grötlingbo på Gotland som 
han diskuterar. Där har man stiftat en tend 
som fallit bort! 

Inom ramen för »Handens verk» diskuteras 
framför allt tekniska aspekter på skilda materi
al. Birgitte Hulthén behandlar ett neolitiskt 
keramikmaterial och visar att dette är mycket 
homogent vad beträffar val av råämne, upp-
byggnadsteknik etc. Förmodligen represente
rar det analyserade materialet en kort fes och 
det är därför svårt att dra några kulturhistoris
ka slutsatser. .Annars borde den här typen av 
analyser kunna mynna i ut diskussioner kring 
»hantverksorganistation», sätt varpå tekniken 
överfördes från en generation till en annan, 
organisation på boplatsen, äktenskapsallianser 
etc. Keramik kan ju vara så mycket mer än ba
ra magring, dekor och hantverksteknik! 

Eva Hjärthner-Holdar och Peter Kresten vi
sar i sin uppsats, med titeln »Järnslagger», att 
det som vi ofta slentrianmässigt betrakter som 
anonyma massmaterial, exempelvis slagg, i själ
va verket kan dölja intressanta läkta. Vad som 
krävs är att de behandlas på rätt sätt. Och då 
kan exempelvis den »järnslagg» som fram
kommit vid en undersökning visa sig härröra 
från någon annan metall, oftast koppar, som 
ger en helt annan kulturhistorisk infallsvinkel 
på undersökningen. Uppsatsen visar hur frukt-

Fomvännen 94(1999) 



Recensioner 133 

bart ett nära samarbete mellan arkeologer och 
naturvetare kan vara men understryker samti
digt att det ställer stora krav på båda så att me
ningsfull kunskap produceras. För vem blir 
glad för ett analysresultat med nästan uteslu
tande kemiska formler? Inte jag i alla fall. 

»Uppdelningar» är namnet på näste tema. 
Här är ämnena allt från enskilda individer, sto
ra eller små, till fornlämningslokaler och en
skilda föremål. 

»Stora kvinnor och små män» är Birgit Arr
henius intressante bidrag. Hon diskuterar 
främmande inslag i den nordiska mytologin 
och menar att man bakom kulten av Freja kan 
ana sig till inflytande från Medelhavsområdet 
och då framför allt från kulten av den egyptis
ka gudinnan Isis, en omhuldad gudinnegestelt 
även i det romerska Panteon. Arrhenius lyfter 
fram bland annat en romersk statyett som på
träffats i Gräsgårds socken på Öland och som 
man i allmänhet brukar tolka som Juno eller 
Venus, men som Arrhenius identifierar med 
Isis. För detta talar, menar hon, bland annat 
diademet och stolan. Hon vill även i guldgub
barnas ikonografi se inflytande från Isiskulten. 
Dette är intressanta tankegångar som är väl 
värda att pröva. Det skulle även vara intressant 
om någon tittade på motsatsen: den store 
mannen, om man får göra en parafras på .Arr-
henius titel. Vi vet ju, eller tror oss veta, att 
skandinaver gjorde tjänst i den romerska ar
mén under senantiken och bland de romerska 
soldaterna i gränsområdet var speciellt kulten 
av Mithras omhuldad. Kan vi på något sätt spå
ra detta i det arkeologiska materialet från Nor
den? Om Isiskullen låter sig beläggas, som ju 
appdera r företrädesvis till kvinnor och vars 
kult sköttes av kastrerade manliga präster, bor
de den betydligt mer potente Mithraskulten 
ha lockat de germanska soldaterna. Till och 
med de ganska härdade romarna ansåg ju att 
de kastrerade prästerna utgjorde ett motbju
dande drag i kulten av Isis. En germansk sol
dat har förmodligen hyst likartade eller ännu 
starkare känslor i denna riktning. 

Ett helt annat ämne är föremål för Zuzana 
Polaskovas intresse. Hon har analyserat stäm
pelornerad keramik från gotländsk järnålder. 
Syftet har varit att fastställa stämpelidentitet 

mellan de olika kärlen för att på så vis försöka 
identifiera verkstäder och hantverkare. En lik
artad metodik har tidigare tillämpats på me
tallföremål men så vitt jag vel är detta första 
gången metoden prövas på keramik. Och den 
gotländska keramiken tycks sällsamt lämpad 
för denna typ av analyser. Den uppvisar en stor 
variationsbredd och en mängd specifika stäm
pelmotiv finns. Men trots dette har det inte va
rit möjligt att påvisa stämpelidentitet och Po-
laskova har därför valt att analysera materialet 
genom en mer konsthistorisk metodik, med 
hjälp av en bildanalys där dekortraditioner 
söks. Men andra valmöjligheter finns. Man ha
de kunnat problematisera bristen på stämpel
identitet ytterligare, exempelvis. Beror denna 
verkligen på att man inte funnit produkter 
från en och samma verkstad, eller är orsaken 
en annan? Skall den kanske istället förstås i 
symboliska termer? Har själva stämpeln ansetts 
unik för det enskilda föremålet och inte an
vändbar på flera kärl? Kan man tänka sig en 
skillnad mellan kärl där stämpelidentitet råder 
och sådana där inte en sådan kan festställas? 
Det hade även varit intressant att se om det 
finns motiv som bara förekommer på lerkärl 
och om dessa är kronologiskt avgränsade eller 
inte. Bygger man på en äldre »metalltradi
tion» eller är lerkärlsstämplarna innovativa? 
Frågorna hopar sig kring ett spännande mate
rial. 

Avsnittet »Djuren» rymmer bland annatjim-
my Evans och Stig Welinders uppsats om hun
dar, där det bland annat diskuteras när hun
den blev hund eller snarare när den fullt ut 
betraktades som ett husdjur och behandlades 
som ett sådant i de ritualer som omgav män
niskan. Före och efter det att gränsen mellan 
det mänskliga och det icke-mänskliga drogs. 
Man visar genom att jämföra hur hundar be
handlas i mesolitiska och neolitiska gravkon
texter att det finns en markant skillnad och att 
denna kan förstås i olika synsätt på djuren. 

Sabine Sten och Sven Lindskog diskuterar 
hur man genom analyser av tänder kan fast
ställa slaktåldern på nötkreatur på ett mera ex
akt sätt. Inte minst när man diskuterar bo
skapshållning och förhistorisk ekonomi har 
dette betydelse, och det är bara att hoppas att 
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analyserna kommer att utvidgas och appliceras 
på förhistoriskt material. Idag, då stora bo-
platsundersökningar genomförts i marktyper 
där ben haft gynsamma bevaringsförhållan-
den, borde ett stort material stå till deras för
fogande. 

»Förändringar» är samlingsnamnet för näste 
block. Där diskuterar Torbjörn Ahlström kon
takter mellan jägar-samlare och bonde-bo
skapsskötare under mellanneolitisk tid i ter
mer av exogami, en såväl intressant som 
fantasieggande förklaringsmodell. Den är sä
kerligen tillämpbar även i andra sammanhang 
och under andra tider. Just problematiken 
kring exogami borde vara en mer central fråga 
vid exempelvis gravfåltsundersökningar och 
-analyser. Inte minst viktig är ju frågan när in-
teraktion mellan olika grupper eller kulturer 
diskuteras eller när man gör kulturhistoriska 
tolkningar av mer generell natur. Till och med 
för förståelsen av exempelvis boplatsstrukturer 
och hantverksorganisation och -tradering har 
ju frågan central betydelse. Andra som bidrar 
till diskussionen inom detta tema, men med 
andra utgångspunkter och med fokus på and
ra problemområden, är Lisbet Bengtsson, 
Mats Larsson, Christian Lindqvist och Per 
Persson. 

Nästa tema låter som en parafras på en 
fransk film: »Det stora». Här läggs fokus på det 
monumentala i landskapet och människans 
djupgående behov av att förändra och domes-
ticera även detta. Märta Strömberg behandlar 
en 60 m lång skeppssättning vid Kivik i Skåne 
som jämförs med bland annat Ales stenar. 
Fornborgar är ett annat »landmärke» i land
skapet och Lena Holmquist Olausson diskute
rar borgen i Birka medan Michael Olausson 
behandlar en närstående fornlämningstyp, 
vallanläggningar och deras arkitektoniska ka
raktär. Lars Larsson avslutar hela detta avsnitt 
med ett bidrag kring megaliter, de första för
söken att på ett mer monumental t och bestå
ende sätt sätta sin prägel på landskapet. 

»Enligt fastslagna former» heter nästa av
snitt. Det är mycket varierat sammansatt och 
rymmer också bokens enda empiriska bidrag 
från främmande mark, liga Zagorskas om be
gravningsritual på den neolitiska delen av 

gravfältet Zvejnieki i Lettland. Begravningar 
diskuteras även av Roger Edenmo och Inger 
Österholm utifrån skilda aspekter. Även här är 
dock utgångspunkten neolitiska kontexter och 
båda diskuterar gravar tillhörande den grop
keramiska kulturen. Samma kultur är föremål 
för Eva Olssons uppsats, men där behandlas 
delar av det östsvenska boplatsmaterialet uti
från kronologiska infallsvinklar. Olsson berör 
bland annat nya Cu-analyser som tycks peka 
på, att den gropkeramiska kulturen i sitt äldsta 
skede delvis är parallell med Vråkulturen un
der tidigneolitikum. j \ndra författare diskute
rar material från bronsålder inom dette tema, 
Inga Ullen berör skålgropar och Phyllis An
derson Ambrosiani presenterar en ikonogra
fisk nytolkning av ett av motiven på Kivikgra-
vens hällar. Hon menar att de omegaformade 
tecknen skall ses som guldhalsringar till vilka 
hon funnit paralleller i irländsk äldre bronsål
der. Mot bakgrund av att vi från Sydskandina
vien känner en del guldföremål av irländskt 
ursprung är tanken inte helt orimlig, även om 
man då måste förutsätta att ringarna är avbil
dade i helt felaktig skala. Men kanske har en 
form av värdeperspektiv tillämpats? Slutligen 
finns också Jonathan Lindströms uppsats 
kring arkeoastronomiska tolkningar med ut
gångspunkt från gotländska exempel. 

Anita Knapes samtal med Gunborg går un
der benämningen »Lämna sin skärv» och kan 
ses som ett exempel på att de material som 
framtogs under exempelvis 1970-talets omfat
tande exploateringsgrävningar, och som ofta 
resulterade i onjutbara, till synes objektivt re
gistrerande rapporter, är möjliga att återvända 
till och omtolka. Eller kanske man dristar sig 
till att säga: tolka. Den brist på systematisering, 
fördjupad analys och utvärdering som ofta 
präglar äldre rapporter gör ju att dessa materi
al i allmänhet lämnas utanför den pågående 
forskningen. Men Knape visar med sin uppsats 
att det faktiskt är meningsfullt att gräva även i 
arkiven och plocka fram äldre undersökningar 
och skärskåda dem i dagens teoretiska ljus. 
Här finns alltså en dold »skatt» som vore väl 
värd att dra fram i dagens ljus! 

»Bak- och framlängesarkeologin» är den 
kryptiska beteckningen på bokens avslutande 
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tema. Här finner man t.ex. bidrag av Jarl 
Nordbladh och Jan Peder Lamm med arkeo-
logihistorisk inriktning. Bland annat berör 
Nordbladh 1700-talets arkeologiska verksam
het, som visar sig vara avsevärt mer omfattande 
än vad man kunde ana. Och hos Lamm finner 
man den ganska skrämmande historien om 
hur ett föremål som tillhört den Hammerska 
privatsamlingen i samband med försäljning på 
auktion förlorade sin ursprungliga, värmländ
ska proveniens och erhöll en ny, tysk identitet 

Ett annat intressant bidrag inom detta av
snitt är Laila Haglunds »Arkeologisk konsult -
varför inte?» som bygger på 30 års erfarenhe
ter av privat uppdragsarkeologi i Australien. 
Haglunds inlägg behandlar företrädesvis hur 
aboriginernas kulturarv hanterats av de aust-
raliensiska myndigheterna. Och detta sker på 
ett mycket skiftande sätt, beroende på att varje 
stat har sin egen lagstiftning men att det också 
finns federal lagstiftning. En av orsakerna till 
att privat konsultverksamhet förekommer och 
fungerar så väl i Australien är förmodligen ex
istensen av denna gråzon, där man dragit sig 
för att genomföra kostsamma, federala kultur
skyddslagstiftningar och istället låtit privata 
konsultföretag växa fram, och dessa har sedan 
organiserat sig i en intresseorganisation. Det 
finns många intressanta aspekter och erfaren
heter i Haglunds uppsats, vissa av mer generell 
karaktär, som äger giltighet även i Sverige trots 
vår helt annorlunda lagstiftning och tradition. 
Det gäller till exempel hur man undviker jävsi
tuationer, tryggar kunskapsåtervinning och 
-inhämtning etc. Jag tror också att det finns 
andra aspekter där man kan dra lärdom av de 
australiensiska erfarenheterna. Det gäller ex
empelvis relationen mellan myndigheterna 
och de privata konsulterna och deras inbördes 
roller och ansvar. 

Boken avslutas med Lars Redins uppsats 
»Med ögonvråns förlängda seende», en per
sonlig reflektion kring framför allt arkeologis
ka rapporter. Han menar att dagens arkeologi 
allt mer övergår till att låta fältdokumentatio-
nen ske med hjälp av totalstation och sofistike
rade dataprogram och att »forna tiders» ler-
fläckade fältplaner ersätts av ett till synes exakt 
och tillrättalagt dokumentationsmaterial. På så 

vis har en viktig kontrollnivå gått förlorad me
nar Redin och jag är villig att ge honom rätt. 
På totalstationens sterila plan finner vi inte de 
spontana kommentarerna som man i allra 
största hast skrev ner innan man kastade sig in 
i skydd undan störtregnet. Inte heller blir be
gränsningarna så »osäkra» och »nyanserade» 
som de kan bli då man ritar för hand, efter 
långa stunder av vånda och funderingar. Re
din menar, och jag håller med, att den egentli
ga faran är att det kan bli svårt att återvända 
till originalmaterialet och finna stöd för om-
tolkningar eller omvärderingar när materialet 
redan från början får en »tillrättalagd» karak
tär. Det här är frågor som har central betydelse 
naturligtvis och som förtjänar att diskuteras. 
Hur kominer framtidens arkeologers dom 
över oss att lyda? Kommer man om 100 år att 
återvända till datafilerna och analysera dem 
på samma sätt som vi idag sitter med Oscar 
Almgrens eller Gunnar Ekholms fältritningar 
och sliter vårt hår för att vi inte förstår de kryp
tiska kommentarerna? Man kan ju bara undra. 

Avslutningsvis dristar jag mig till att säga, att 
fördelen med en festskrift framför en medalj 
är att så många fler kan glädjas åt boken. Och 
i de arkeologiska samtal som så många kolle
ger fört med Gunborg finner man så många 
yttringar av intressant arkeologisk forskning 
att det hade krävts en Fidias för att skapa en 
medalj med lika värdefullt innehåll och med 
lika inånga sidor. Samtalet kan föras in på små
timmarna och jag är övertygad om att det inte 
ens då tystnar utan kommer att fortsätta. 
Många av de bidrag som tillägnats festföremå
let kommer att resultera i förnyade samtal, 
kanske viskande och stilla, kanske högljudda 
och inflammerade. Men det arkeologiska sam
talet kommer att fortgå. Och det är ju avsik
ten. 

Kent Andersson 
Institutionen för arkeologi och antik historia 

S:t Eriks Torg 6, 753 10 Uppsala 
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Jonas Ellerström (red.), Amico amici. Gad Rau
sing den 19 maj 1997. Lund 1998. 418 s. ISBN 
91-87896-30-3. 

Amico Amici- till en vän från hans vänner - är 
den vackra titeln på en vacker bok. 

Boken är tillägnad arkeologidocenten, före
tagsledaren, storviltjägaren, seglaren, upp
täcktsresanden m.m. Gad Rausing på hans 75-
årsdag och innehåller drygt 30 bidrag inom de 
mest skiftande ämnen. Vännernas artiklar ger, 
tror jag, en god bild av Gad Rausings osedvan
liga intresse- och kunskapsbredd, vilket också 
understryks av att nästan alla artiklarna på nå
got sätt är initierade eller inspirerade av för
fattarnas korrespondens och samvaro med ju-
bilaren. 

Birgit Rausing ger oss i en introduktion en 
presentation av författarna, dels som yrkesutö
vare, dels - och i förste hand - som personliga 
vänner. 

Först ut - efter ett par sidor med bilder på 
Gad Rausing i olika roller och under olika de
cennier - är Margareta Biörnstad med en be
traktelse över kulturarvsbegreppet i regionalt, 
nationellt och sist men inte minst globalt per
spektiv. Konstprofessorn Sten Äke Nilsson tar 
oss sedan med till sin hemvist vid Hylteberga i 
Skåne där han i en mosse vid olika tillfallen 
gjort fynd av senglacialt benmaterial från bl.a. 
ren och vildhäst. Vi förflyttas därefter med 
Märta Strömbergs hjälp sex mil i sydvästlig 
riktning och får en redogörelse för projektet 
Ales stenar och Kåsebergaåsen. Dess hittills 
nådda resultat stöder dateringen av den be
römda skeppssättningen till yngre järnålder. 

Liksom Märta Strömberg och Gad Rausing 
själv tillhörde Mats P. Malmer elevkretsen 
kring Carl-Axel Althin. Här ger han ett bidrag 
betitlat »Vikt och värde», från vilket vi lär oss 
att bronsålderns bronsstatyetter, guldarmring
ar och massiva skafthålsyxor - Fårdrupyxorna 
- ingår i ett viktsystem som han kan spåra till 
Egypten 1300 f.Kr. och Grekland tusen år se
nare. 

Ulf Erik Hagberg skriver om Vänernområ
det - praktfynd från brons- och järnålder -
men fäster också vår uppmärksamhet på en in
tressant iakttagelse. Han förklarar en hög pro

cent kalvben i det osteologiska materialet från 
medeltidens Skara med produktion av kalv
skinn och den förädlade produkten perga
m e n t Kalvskinn av hög kvalitet, menar förfat
taren, har haft betydelse som exportprodukt 
även under romersk järnålder, vilket skulle 
kunna förklara områdets rikedom under den
na period. 

Professuren i fornnordiska språk vid Lin-
acre College i Oxford är finansierad av Tetra 
Pak, och dess nuvarande innehavare, Heather 
0 'Donoghue , ifrågasätter den ensidiga bilden 
av de grymma vikingarna som de framställs i 
engelska och irländska källor. Hon granskar 
även kritiskt de isländska källor som utnämner 
nor rmännen till de förste bosättarna på Is
land. Istället argumenterar hon för att irländ
ska munkar var först på ön, vilket både person-
och ortnamn liksom den nu levande isländska 
befolkningens genuppsättning talar för! 

Björn Ambrosiani, ledare för de senare 
årens Birka-grävningar, vilka är initierade och 
bekostade av Gad Rausing, skriver om platsens 
roll i ett internationellt nätverk av handels
platser och ser handelsmännen - trots att de 
bar vapen - som en multietnisk, fredlig grupp. 

Sir David M. Wilson utgår i sin artikel från 
dikten »The Skeleton in Armour» av den ame
rikanske 1800-talsdikteren H. W. Longfellow. 
Denne lät sig inspireras av Tegnér, besökte 
C. J. Tomsen i Köpenhamn och blev invald i 
både Oldskriftsselskabet och Vitterhetsakade
mien. Dock visar sir David att Newport Tower, 
som i Longfellows dikt står som symbol för 
nordisk närvaro i Amerika under tidig medel
tid, egentligen är en vindmölla från 1600-talet 
med förebild i Chesterton i England. 

I det följande bidraget förklarar Brita Mal
mer hur man inom numismatiken arbetar 
med stampstudier, vilket hon exemplifierar 
med ett av Knut den Stores Lundamynt, varav 
ett exemplar har råkat hamna på en offerplats 
i Lappland. 

Det sista bidraget av en av Gad Rausings stu
diekamrater är signerat Erik Cinthio, skapare 
och förste innehavare av professuren i medel
tidsarkeologi i Lund. Erik Cinthio skriver om 
stenhuggarmärken - förklarar de olika typer
nas kronologiska förekomst och funktion och 
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visar med exempel från Lunds domkyrka och 
Dalby Heligkorskyrka hur de kan hjälpa en 
skarpsynt byggnadsantikvarie att lösa intrikata 
byggnadshistoriska problem. 

Bokens andra tredjedel bestar också av bi
drag från humanister, dock ej med nordisk ar
keologi som specialitet. Birger Bergh skriver 
om drottning Christinas liv - och död - i Rom, 
Giovanni Colonna på italienska om vad bild
språket på en etruskisk amfora har att berätta. 
Stig Strömholm analyserar och kommenterar 
Xenofons skildring av det strapatsrika fälttåget 
mot perserna 400 f.Kr. med särskild hänsyn till 
problemen som trossen ställs inför i en armé 
på 10 000 man och Carl Nyländer komplette
rar »Medelhavsavsnittet» med en skildring av 
jordbävningarnas betydelse för antikforsk
ningen. 

Om skillnaderna i österländsk och väster
ländsk uppfattning om kvinnoskönhet, vilka 
delvis beror på mongolers och indoeuropéers 
olika kroppsbyggnad, berättar Kristina Lin-
dell, medan Gösta Lilja kåserar om gäddan 
och hur man helst bör tillreda densamma. 

Jan Mårtensson ger oss en kulturhistorisk 
skildring av zinkbrytningen i Ammeberg i När
ke och den speciella bruksmiljön som under 
1800-talet här skapades av svenska och konti
nentala personligheter i brukets ledning. 
Christopher Middleton hyllar sin vän med ett 
stycke finstämd poesi - »Adagio in the Ship-
yard» - och Lars Gustafsson ställer oss inför 
den delikata frågan huruvida en porslinspudd 
- liksom alla andra pudlar - egentligen är en 
hund. 

Bland författarna till bokens sista tredjedel 
återfinns naturvetare, medicinare, företagsle
dare och en ambassadör. Christiane Under-
berg låter läsaren följa med på en färd i da
gens tyska alplandskap, samtidigt som hon för 
Sankt Franciskus av Assisi uttrycker sina be
kymmer för vad vi människor har ställt till med 
här på jorden under de senaste 700 åren. Ba-
bar Aii tar oss med till ett annat bergsland
skap, norra Pakistan, där han och Gad Rau
sing tillsammans jagat bergsgetter i slutet av 
60-talet. 

Öar är målet och segelbåt medlet i Håkan 
Westlings resor, medan Namibias öken är den 

miljö utifrån vilken Per Brinck diskuterar 
u-landsproblematik; något som också Curt 
Nicolin behandlar i sitt bidrag betitlat »Befolk
ningsexplosionen». Sven G. Linder har dess
förinnan givit en initierad skildring av utveck
lingen i dagens Kina från Mao Zedung till 
Deng Xiaoping. 

Artikeln »Medvetandets dimensioner - en
ligt Kant» är författad av David H. Ingvar - en
ligt hjärnkirurgins senaste rön. Den andre me
dicinaren, Bengt Borgström, förklarar vad det 
beror på att den största delen av jordens 
befolkning inte tål mjölk efter den tidiga barn
domen. 

Under titeln »L'harmonie technicienne» 
berättar Pierre Arnold om människorna bak
om företaget Tetra Pak och hur man här låtit 
estetik och harmoni påverka produktionen ge
nom att följa det gyllene snittet i utformning
en av de över hela världen välkända förpack
ningarna. Hur förhållandet mellan forskning 
och industri utvecklats och förändrats från 
1700-talet till dagens högteknologiska samhäl
le beskriver Karl-Erik Sahlberg, medan Hans 
Rausing i sitt bidrag ger uttryck för sin kritiska 
syn på svensk företags- och miljöpolitik. 

Sista ordet går till förre rektorn för Linacre 
College, Bryan Cartledge, som i sitt framtids
perspektiv menar att atomkraft idag är det en
da alternativet till fossila bränslen och att gen
manipulation i någon form måste användas 
för att tillgodose det globala näringsbehovet 

Denna allmänt - och för den kulturhisto
riskt intresserade i synnerhet - läsvärda bok 
avslutas med Gad Rausings bibliografi 
1948-1998, vilken utgör ett bevis för jubilarens 
beundransvärda förmåga att icke blott odla in
tressen vid sidan om sitt dagliga värv utan 
även, framför allt inom arkeologien, bidraga 
med viktig forskning. 

Hampus Cinthio 
Lunds Universitets Historiska Museum 

Kraftstorg 1,223 50 Lund 
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Barbro Flodin, Nederlukå kyrka, Norrbotten. Sve
riges kyrkor, Konsthistoriskt inventarium, vol. 
223. 203 bilder, varav 12 i färg samt 29 kartor, 
planer och ritningar. Stockholm 1998. 216 s. 
ISBN 0284-1894. 

I anslutning till upptagandet av Nederluleå 
kyrka och kyrkstad på värdsarvslistan 1996 har 
Sveriges Kyrkor bestått kyrkan med en omfat
tande volym. 

Många länder har numera en form av vad 
som populärt kallas K-märkning av arkeologis
ka platser och byggnader som av olika skäl an
ses särskilt värdefulla. I Sverige talar man nu
mera om statliga och privata byggnadsminnen. 
Att ha ett juridiskt skydd för delar av kulturar
vet är naturligtvis utmärkt. På byggnadssidan 
saknas emellertid alltför ofta adekvat doku
mentation över en byggnad som förklarats 
som byggnadsminne. Vanligen finns inte mer 
än en promemoria, en (äldre) okontrollerad 
ritning och ett par fotografier. Inte ens vid up
penbar vandalisering kan således en ilsken an
tikvarie alltid bevisa hur byggnaden såg ut före 
ingreppet. Något straff vid åsidosättande av de 
antikvariska föreskrifterna för kyrkor och stat
liga byggnadsminnen har heller aldrig funnits, 
ehuru saken diskuterats i åratal på Riksantik
varieämbetet. Idag kan man inte som den le
gendariske riksantikvarien Sigurd Curman 
spänna ögonen i en tredskande präst och re
toriskt säga: »Men kyrkoherden tänker väl inte 
begå tjänstefel?» Med andra ord är alla former 
av byggnadsskydd av intet värde utan nog
grann dokumentation och laglig påföljd. 

Ännu osäkrare är naturligtvis situationen för 
de byggnader och »sites» som upptas på Unes
cos världsarvslista. Något gemensamt ansvar 
finns inte, annat än läpparnas bekännelse. 
Som framgår av terrorbombningarna i det for
naJugoslavien inriktar man sig understundom 
medvetet på att förstöra fiendens byggnader. I 
Dubrovnik, Sarajevo och Mostar upprepades, 
vad man inte trodde var möjligt i nutidens Eu
ropa, nämligen andra världskrigets groteska 
ansträngningar från alla krigförande nationer 
att förödmjuka motparten genom att utplåna 
hans stolta byggnadsarv. Tyskarnas spräng
ningar av framför allt polsk och rysk arkitektur 

har av naturliga skäl uppmärksammats mer än 
de allierades lika meningslösa s.k. Baedeker-
räder, som började med Lubecks stadskärna 
1942 och slutade med förintelsen av Dresden 
under krigets sista månader. 

Om spänningen mellan de numera kärnva
penbärande makterna Indien och Pakistan le
der till öppet krig torde en rad av objekten på 
världsarvslistan stå i första förslagsrum som 
symboliska mål. Inte heller nu kommer förstö
rande av ett folks kulturarv att leda annat än 
till nya repressalier. Kriget följer alltid den ro
merska satsen »Av två stridande antar med ti
den alltid den bättre den sämres alla dåliga 
egenskaper.» 

Världsarvslistan får mera ses som en orien
tering om vad man anser värdefullt i ett visst 
land och som någon sorts förnämare turistre
klam, till störst glädje för de hundratals tjäns
temän som årligen reser jorden runt på s.k. 
Icoinos-kongresser. Den första utgåvan av 
Unescos stora världsarvsbok var dessutom för
vånande ojämn. Sverige fanns med först i sup
plementet, Danmark inte alls. Urvalet följde 
inga gängse värderingsregler. Vid sidan av Ver
sailles och Taj Mahal ingick fort och kolonial
bebyggelse i de delar av tredje världen där 
man sällan har något i nivå med de stora slag
numren. Numera påträffas även nationalpar
ker på världsarvslistan, förmodligen för att län
der utan en enda byggnad av intresse skall 
komma med i sant demokratisk anda. 

Till de svenska objekt som räknas som omist
liga byggnadsverk hör således numera den 
kyrkliga delen av Nederluleå. Här rör det sig 
verkligen om något unikt. Av 70 s.k. kyrkstäder 
i Norrland (den sista, i Hortlax, byggdes så 
sent som på 1910-talet) finns endast arton 
kvar, ehuru med starkt decimerad bebyggelse. 
Ingen är så stor och väl bevarad som Gammel
stads och ingen erbjuder en topografiskt så 
slallig, kumulativ helhet med kyrkan som 
krön. Ändå har husbeståndet minskat här med 
hälften, från en gång 424 slörre och mindre 
fastigheter. Av 80 kyrkstallar registrerade 1932 
återstår endast sex. 

Nederluleå kyrkstad är också den äldsta be
varade, med bebyggelse ända från senmedelti
den då den nuvarande kyrkan uppfördes av 
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den store kyrkobyggaren, ärkebiskop Jakob 
Ulvsson; sannolikt hade det funnits en kyrka på 
platsen sedan 1300-talet Möjligen invigde han 
själv det nuvarande kyrkbygget vid en visitation 
1492. Som ofta när det gäller Sveriges medelti
da historia är källorna så få och torftiga att 
man tvingas till ännu värre hypoteser, än dem 
arkeologerna ägnar sig åt. Hela Skandinavien 
har mindre bevarat av medeltida arkivalier än 
en ordinär stad i Italien och södra Frankrike. 

Nybyggets omfattning och kostbara inred
ning har gjort att vissa forskare sett det första 
Luleå som ett tilltänkt centrum i övre Norr
land. Gissningar av ett slag som inte återfinns i 
Flodins arbete, har velat göra kyrkan till en 
Nordkalottens domkyrka, för att använda en 
anakronistisk term. Av främst strategiska skäl 
har vi idag svårt att föreställa oss, att delar av 
Europa en gång saknat nationella gränser. 
Först med freden i Nöteborg 1323 erkände 
Sverige en formell gräns mellan den östra riks
halvan och Ryssland. Att nuvarande Mur-
manskregionen med Kolahalvön gick till det 
folkrikare Ryssland berodde på att ryssar utan 
större motstånd kunnat sprida sig över stora 
delar av vad som än idag är relativt tomt land 
genom fredlig s.k. civilockupation. I praktiken 
var det länge fråga om en kartgräns som inte 
hindrade lappar, jägare och handelsmän att 
fritt röra sig mellan länderna. När ett gryende 
samarbete över Europas topp börjat efter Sov
jetväldets sammanbrott står Gammelstads kyr
ka som ett fromt minne om Sveriges strävan
den norrut, innan klorna växt fram. 

Inledningen erbjuder ett omfattande stycke 
lokalhistoria. T.o.m. striden om de lätt mytiska 
birkarlarna runt Bottenhavet har beaktats. 
Som i andra fall medförde landhöjningen att 
Luleå fick nygrundas längre ner i älvdalen 
1649 med en öppen förbindelse med kusten 
för sjöfarten, som sedan dess bestått. Det s.k. 
Nederluleå eller Gammelstad sjönk därmed 
tillbaka i en törnrosasömn som förklarar var
för kyrkstaden överlevde. 1888 skildes Neder
luleå socken från Luleå stad. Först 1904 blev 
Luleå eget stift, mer än fyrahundra år efter Ja
kob Ulvssons påkostade kyrkobyggc. 

Nederluleå kyrka är en av de ursprungligen 
nio stenkyrkorna utmed Norrlandskusten från 

senmedeltiden (sju helt bevarade). De bygg
des i ett sammanhang årtiondena omkring 
1500, alla nio på kort rektangulär plan med 
kor av samma bredd som långhuset Redan 
medeltiden hade således ett standardtänkande 
som man felaktigt brukar tillskriva vårt eget år
hundrade. Vad är väl traveen i en medeltida 
kyrka, om inte en regelrätt modul? Planen i sig 
skulle till våra dagar bli den mest omhuldade 
med ett mer eller mindre öppet samband mel
lan långhus och kor sedan man under refor
mationen rivit den inredning som ofta marke
rade övergången till koret. Den öppna planen, 
som alltså med viss rätt kom att uppfattas som 
traditionell, användes ända fram till nygoti-
kens korta välde i slutet av 1800-talet Helgo 
Zettervalls föreställning att koret skulle vara 
smalare och klart avskilt från menighetens 
hus, hade inte samma historiska förankring i 
Sverige som på kontinenten. Efter striden mel
lan nygotikens katolska korfan tasier och cen-
tralkyrkotankens koncentrerade rum fortsatte 
Svenska kyrkan med den öppna långhuspla-
nen från senmedeltiden. 

Ett annat skäl än storleken till att man velat 
se bygget av Nederluleå som en kyrkopolitisk 
manifestation, är den så långt norrut ovanligt 
påkostade inredningen. Kalkmålningarna i ko
ret av Albertus Pictors typ har visserligen ska
dats genom överkalkning 1745, men triumf-
krucifix och altarskåp gör än idag ett över
väldigande intryck. Kyrkan rymmer f.ö. det 
nordligast bevarade av de senmedeltida altar
skåpen. Därtill är det fråga om ett förstklassigt 
j\ntwerpenskåp med såväl figurrika grupper 
som målade dörrar. Även det stora krucifixet 
med sina utsirade plattor på korsarmarna är 
väl bevarat och pietetsfullt konserverat Man 
har inte svårt att föreställa sig vilket intryck 
kyrkans kor måste ha gjort på folket i Ultima 
Thule under 1500-talet En mera övertygande 
»missionsstation» kan man svårligen föreställa 
sig. Den praktfulla predikstolen från 1712 i re
tarderad nordisk renässans, snarare än barock, 
med en graciös formgestaltning som pekar 
fram mot rokokon, samt det stilistiskt lika 
märkliga korskranket med sina höga obelisker 
från 1748-56 var i klass med den äldre inred
ningen i koret. 
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Sista tillskottet blev det ståtliga klocktornet 
eller kampanilen, byggd 1849-52 på samma 
plats som den tidigare klockstapeln i trä. Här 
rör det sig verkligen om ett fristående torn för 
klockor på italienskt sätt. Som både förr och 
senare frångicks den godkända ritningen med 
en skengotiserande avslutning till förmån för 
en huv på högt postament. Den sega klassicis
tiska traditionen har Flodin tidigare redovisat i 
sin inventeringsdd Kyrkor 1760-1860, Övre 
Norrland (Sveriges Kyrkor vol. 217, 1993). Se
nare försök att utbyta den för Överintendents
ämbetet förhatliga huven av sjuttonhundra-
talstyp med någon av de i boken avbildade 
skolprojekten i nygotik av Walfrid Carlsson på 
1890-talet avböjdes som väl var av församling
en. 

Som i Sveriges Kyrkors andra monografier 
ges en väl dokumenterad redovisning för de 
många och kostsamma förändringar och repa
rationer kyrkan genomgått. Den utgör en all
varlig tankeställare inför framtiden. Läsaren 
bävar över vad en blott medelstor kyrkobygg
nad kräver av kontinuerlig skötsel med tanke 
på kyrkans skiljande från staten. Vad kommer 
Svenska kyrkan att vilja betala för sina mera än 
tretusen kyrkor efter år 2000! Med nya genera
tioner av präster och fastighetsförvaltare torde 
malpåsetanken ganska snabbt bli en fråga om 
rivningsprinciper, för att övergå i panikbeslut 
Försöken av Göteborgs stift att göra sig av med 
tretton kyrkor, bl.a. flera stora kyrkor i Göte
borgs innerstad är ett memento mori inför fram
tiden. Inte kommer man att på samma sätt 
som förr ha råd och vilja att bry sig om 1800-
talets många och stora kyrkor, sekel efter sekel. 

Monografien över Nederluleå kyrka är dub
belt beaktansvärd. Det ett gediget arbete av ett 
slag som forskningen inte längre frambringar. 
Flodins beläsenhet i ämnet och omfattende ar
kivforskningar, hennes sakliga och genomgå
ende ambitiösa framställning representerar re
dan nu ett passerat stadium. Med skolans för
fall, universitetens undermåliga snabbutbild
ning och kulturens fixering vid politiskt kor
rekta »mål», jämställdhetsaspekter och andra 
bisarra idéer har grunden ryckts undan för en 
humanistisk forskning av traditionellt slag. 
Även vid tillsättande av universitetstjänster är 

»social kompetens» viktigare än forskningsre
sultat Innehavaren av huvudprofessuren i hi
storia vid Stockholms universitet har i pressen 
avhånat forskning i »dammiga arkiv» såsom 
alltför tidsödande, till förmån för utvinnande 
av nya aspekter på andra (äldre) forskares ar
beten. Denna skamliga cynism markerar slutet 
på en hundraårig epok av källforskning med 
källkritik som självklar spets. Ingen torde 
m.a.o. komma att ge sig in i nya arbeten av fö
religgande slag, allra minst som det idag upp
fattas som demeriterande av den leende mak
ten. 

Nederlukå kyrka torde därmed också vara 
den siste monografien i inventarieverket Sveri
ges Kyrkor. Detta startade 1912 i den fromma 
förhoppningen att man före år 2000 skulle ha 
betat sig igenom alla Sveriges kyrkor. Till skill
nad från de två andra i Stiernhidmsk mening 
herkuliska jättearbetena. Svenska Akademiens 
Ordbok och Svenskt Biografiskt lexikon, som båda 
synes ha hälsan med slutet inom tänkbart räck
håll, har Sveriges Kyrkor länge legat i själatå
g e t Man har visserligen under senare år med 
stor tvekan satsat på utdragna inventerings-
projekt Bristen på intresse från Riksantikvari
eämbetet och Vitterhetsakademien samt där
till ett tidsanpassat förakt inom den 
arkitekturhistoriska sektorn mot kyrkoforsk
ning i allmänhet och Sveriges Kyrkor i synner
het har kastat en mörknande skugga över Sve
riges Kyrkors framtid. Med något undantag 
har sedan länge heller ingen som ingått i re-
daktionskommittéen eller stått som chef haft 
ambitionen att själv frambringa en egen volym 
i Sveriges Kyrkor. Geisten är borta i det stora 
företaget. 

Nederlukå kyrka ger tyvärr eld åt kritiken. 
Som sista uppflammande av en stor nationell 
tanke, orkestrerad på övligt sätt, liknar fram
ställningen ett partitur av förlegat slag med dö
da stämmor som borde ha strukits för länge se
dan. Kvar finns de många beskrivningarna av 
arkitektur och inventarier som kom till under 
1800-talets förra hälft, då forskare som Carl 
Georg Brunius i brist på illustrationer tillgrep 
den verbala metoden. Idag räcker fotografier, 
kompletterade med skalenliga ritningar och 
andra måttsangivdser. Beskrivningar säger just 
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ingenting om hur saker och ting verkligen ser 
ut. I stället bör estetiska aspekter beaktas samt 
åtminstone försök göras till formalestetiska 
analyser och utförligare arkiturhistoriska kom
mentarer när detta är motiverat. I föreliggan
de arbete finner anmälaren t.ex. behandling
en av altarskåp och triumfkrucifix alltför 
summarisk. De stilistiskt retarderade tillskot
ten i inredningen från 1700-talet analyseras 
aldrig. 

Vidare saknas en tidsaspekt på det betydel
sefulla beslutet att underlåta putsning av sten
murarna vid restaureringen 1954, trots beslut 
om detta. Under fyrahundrafemlio år stod kyr
kan putsad! Inte ens under 1800-talet var ex
ponerad gråsten inom svensk kyrkoarkitektur 
godtagbar av decorumskäl. Femtiotalets sten-
och materialromantik var således ohistorisk. 
Resultatet har dock med våra ögon givit en 
vacker mur, uppbyggd av ett fyrtiotal sorters 
sten i en stor mosaik dominerad av grårosa 
block. Liksom i fråga om klocktornets avslut
ning kunde Nederluleå också ha lämpat sig för 
en redogörelse rörande skiftande antikvariska 
ställningstaganden. Charmen med många kyr
kor ligger just i att de, som Nederluleå, byggts 
och omvandlats under århundraden utan be
röring med antikvarisk fundamentalism. 1 and
ra fall har okunnighet om det historiskt sanna 
och sköna gått skövlande fram över, främst, 
1800-talets kyrkorum. 

Skiljer man i Sveriges Kyrkors monografier 
formellt på beskrivningar och historia blir det 
som här ofrånkomligen något rörigt, då redo
visningens båda ytterligheter med naturnöd
vändighet flyter ihop och omtages. Här kom
pletteras den traditionella antikvariska fram
ställningen med ett par sidor i ett separat, av
slutande kapitel betitlat »Kyrkans konsthisto
riska ställning» - som borde varit betydligt 
längre. 

Redaktionsledamöterna och flertalet skri
benter har emellertid gjort en dogm av be
teckningen »konsthistoriskt inventarium» -
vanligen därför att de själva inte kan formule
ra annat än beskrivningar. Den siste mera dri
vande utgivaren, professor Sten Karling, var 
dock inte främmande för en förändrad profil 
och var positiv till monografier som Kiruna kyr

ka av Fredrik Bedoire och Oscarskyrkan av an
mälaren. Därefter återgick det meste i gamla 
hjulspår. I volymen om den i huvudsak nygo
tiska landsbygdskatedralen i Flöda - ett av Sve
riges unika byggnadsverk - sveps huvudbygg
naden över, uten att dess specifika karaktär 
anges eller några försök till analys av arkitek
turen är. Intresset fokuserades slentrianmäs
sigt på den bevarade, medeltida kyrkan med 
dess kalkmålningar, som nu är sidoskepp och 
det karolinska gravkoret. 

Sveriges Kyrkor torde vara den siste repre
sentanten för det äldre historikersnobberi som 
satte Medeltiden högst Därefter kom stor
maktstiden, sedan sjuttonhundratalet. .Arton
hundratalet och nutiden rankades lägst och 
gav inga meriter. Inom den amerikanska af
färsvärlden etiketteras Sveriges Kyrkors syn
drom Packard. Detta förnämliga bilmärke för 
presidenter och miljonärer vägrade förändra 
sig i sin sublima isolering från marknadskraf
terna och gick följaktligen under. 

Flertalet bilder är förstklassiga. Mindre an
märkningar kan riktas mot det alltjämt läsaro-
vänliga, blanka papperet i en tid då även färg
bilder kan tryckas på halvblank eller nästan 
matt yta. Illustrationerna av altarskåpet på fig. 
121-122 är ändå inte bra. Och vilket förlag i 
Sverige kan efter 1990 ge ut en bok av detta 
slag, där inte alla bilder är i färg? 

Trots anmälarens tveksamma inställning till 
redovisningsprinciperna i Sveriges Kyrkors 
monografier är det med vemod man ställer 
upp boken om Nederluleå kyrka på hyllan. 
Även om någon ytterligare »kyrka» skulle till
komma, får föreliggande volym ses som en sis
ta, stolt trumpetstöt. Visst tål Sveriges Kyrkor 
att skrattes åt, men än mera skall det stora ver
ket hedras. 

Krister Malmström 
Snlitelmavägen 1, 167 35 Bromma 
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Arne Espelund (utgivare), Kobber i Det Norden-
fjeldske Bergamt. Arketype forlag, Trondheim 
1998. 176 s., ill. 

Arne Espelund står både som huvudförfättare 
och utgivare på eget förlag av föreliggande ar
bete. Boken omfattar, förutom en teknisk-me
tallurgisk genomgång av norsk kopparutvin
ning skriven av Espelund, också åtta artiklar, 
föredrag av skilda författare från seminariet 
»Hamskiftet for norske kobberverk på 1880-
tallet» hållet i Holtålen kommun den 4.-6. 
September 1997. Seminariets syfte var att bely
sa förändringen (hamskifte = byta hamn, päls
färg, fjäderdräkt) av framställningsmetoder 
för koppar i framför allt Röros och Kvikne i 
norra Norge men även att få ny kunskap om 
andra områden såsom Telemark i mellersta 
Norge och medeltida gruvdrift i Norrland i 
Sverige. Inget område torde ha brutits före 
1500-talet. 

Det Nordenfjeldske Bergamt upprättades på 
1680-talet för att utveckla metoderna för kop
parframställning i främst Rörosområdet men 
också Kvikne och Lökken m.fl. gruvor. Är 1812 
upphörde det Nordenfjeldske Bergamt. 

Espelund, som är professor emeritus vid 
Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet 
i Trondheim, har utgivit ett flertal böcker och 
skrifter som behandlar norsk järnhanter ing 
och gruvdrift ur både arkeologisk, historisk 
och teknisk synpunkt Han torde vara Norges 
mest framstående arkeometallurg och har 
även breda kulturella intressen, såsom musik 
och folkdans. 

Bokens teknikdel är skriven av Espelund. 
Han presenterar sina forskningar inom kop
parframställning, främst sitt teknologiska kun
nande i kapitlen »Den länge veien fra oksyd 

och sulfid til metall» och »Snarveien fra sulfid 
til metall». Det sker med en tydlig pedagogisk 
inriktning. Han berör flyktigt malmernas de
position i jordskorpan, deras nedbrytning och 
kemiska komposition i förhållande till deras 
brytvärdhet Även skogsavverkning, träkols-
bränning, bränsleåtgång, transporter och soci
ala förhållanden behandlas. Espelund diskute
rar också möjliga förindustriella (d.v.s. före år 
1500) metoder för kopparframställning samt 
analysmetoder som kan indikera kopparföre
måls ålder. Här kan påpekas att den Caledo-
niska bergskedjan är deponerad avsevärt sena
re än den Svecofenniska provinsen till vilken 
Falu bergslag hör. Skillnaden i ålder mellan 
dessa två områden framkommer tydligt vid bly-
isotopiska bestämningar. 

Björn Ivar Berg, förste konservator vid 
Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg fram
håller i förordet att teknik och vetenskap hän
ger intimt samman med kultur och sociala för
hållanden. Det är därför viktigt att belysa 
alla sidor av den för våra länder så viktiga 
bergshanteringen. Bokens övriga författare 
ger således översikter över enskilda gruvfält ur 
arkeologisk och sodohistorisk synpunkt. 

Espelund diskuterar också resultatet av en 
analys (SEM och EDS) utförd av Dag Noréns 
av en jordfunnen bronssmälta från Hellerö, 
Småland, vilken ger nya aspekter på tidig bryt
ning och framställning av koppar i Sverige. 

I sammanfattningen framhåller Espelund 
vikten av nära samarbete mellan olika forsk
ningsgrenar inom metallurgi, historia och ar
keologi och förmåga till nytänkande baserat 
på ett övergripande kunskapsinhämtande. 

Helena Forshell 
Bengt Färjaresväg 3, 182 77 Stocksund 
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Eva Koch, Neolithie Bog Pols from Zealand, Mön, 
Lolland and Falster. Nordiske Fortidsminder Se
rie B, vol. 16, Köbenhavn 1998. 576 s. ISBN 87-
87483-39-4. 

Allt sedan Becker 1947 skrev sitt i dag klassiska 
arbete Mosefundne lerkar har debatten kring 
den tidigneolitiska kronologin rasat med ett 
flertal kombattanter inblandade. Utgångs
punkten har hela tiden varit just diskussionen 
av Beckers indelning av tidigneolitikum (TN) i 
en A-, B- och C-fas. Idag bar inan andra namn 
på grupperna som t.ex. Oxie, Svenstorp och 
Volling och allt oftare ser man en uppdelning 
av TN i TN I och TN II. Nya bidrag till diskus
sionen förfinar utan att direkt revolutionera 
denna. Det är därför med stora förväntningar 
man tar itu med läsningen av Eva Kochs mo
numentala arbete kring den tidigneolitiska ke
ramiken och offerfynd. Efter att ha känt och 
läst Eva Koch under en 20-årsperiod känns det 
bra att kunna säga att arbetet på ett till stora 
delar förnämligt vis summerar men också visar 
på nya vägar att diskutera den mångfacettera
de period som TN utgör. 

Arbetet, som utgör en doktorsavhandling, 
är uppbyggt kring fem större block: forsk
ningshistorik, kärlförmer och teknologi, offer
fynd från våtmarker, en syntes samt slutligen 
en utmärkt katalog med ett stort och bra il
lustrationsmaterial. Det är här värt att påpeka 
att illustrationernas kvalitet är mycket hög. De 
är också utförda av författaren. 

Det första större blocket ger en mycket läs
värd introduktion till den långa och ofta in
tensiva debatt som förts i Sydskandinavien 
kring neolitiseringen och den tidigneolitiska 
kronologin. Stort utrymme ägnas inte minst åt 
debatten som fördes mellan Becker och Tro
els-Smith på 1950-talet Till stora delar är den
na debatt välkänd för dem som studerat perio
den i fråga men utgör likväl intressant läsning. 
Det är dessutom idag ytterst sällsynt att en per
sons åsikt, som i detta fall Beckers, får ett så
dant genomslag i modern arkeologisk forsk

ning. Ett vad man kan kalla ställningskrig för
des under en lång följd av år mellan Becker 
och Troels-Smith rörande den tidigneolitiska 
kronologin och neolitiseringsprocessen. Efter 
1955 gjorde Becker dessutom endast smärre 
föi ändringar i sitt kronologiska system och 
menade uppenbarligen att det inte fanns så 
mycket mer att tillägga. Det skulle dröja till 
början av 1970-talet innan diskussionen på 
nytt tog fart och då med uppenbara influenser 
från »New Archaeology» men även de nya l4C-
dateringarna fick en stor betydelse under de 
kommande åren. 

Diskussionen av de senaste drygt 20 årens 
litteratur är genomgående bra och problema-
tiserande. Man får en mycket bra överblick av 
hur forskningen svängt från ekologiska och 
ekonomiska förklaringsmodeller till mer sam-
hällsinriktade studier. 

I nästa större block som rör kärlförmer och 
teknologi formulerar Eva Koch utgångspunk
ten för arbetet enligt följande: »The purpose 
of my own analysis of bog pot types is to pro
duce a dassification which is as good as poss
ible, with regard to the dating of the vessels, 
their use and differences in design.» 

Trattbägarkeramiken indelas i tre huvud
grupper: slutna förmer (flaskor), indian-öpp
na former (bägare) och öppna former (skå
lar). Denna indelning motiverar Eva Koch 
med att den bygger på en förhistorisk verklig
het - den förhistoriska människan var medve
ten om denna variation. I fortsättningen ana
lyserar hon två element, nämligen form och 
ornamentik. Därefter kombineras dessa två 
analyser för att erhålla en slutlig lypinddiiing. 
Mer vikt har dock lagts på formen än på orna
mentiken. Den metod som ligger till grund för 
indelningen bygger på ett stort antal mätning
ar av kärlprotiler, som kan kallas för en 
»shape-analysis». Utifrån mätningar och sam
manställningar av totalt 153 kärlprotiler blev 
resultatet att Eva Koch kunde urskilja 9 former 
av trattbägare och slanka öronbägare. Dessa 
betecknas som typerna 0-8 i Kochs schema; 
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typ 9 betecknar gruppen med breda öron. I 
den fortsatta analysen kombineras form och 
dekor med resultatet från de "C-dateringar 
som föreligger från matskorpor på kärlen. I 
detta sammanhang finns det ingen möjlighet 
att i detalj redogöra för samtliga grupper utan 
diskussionen kan endast sammanfattas enligt 
följande: Trattbägarna av typ 0 måste anses va
ra de äldsta och bör ses som en mellanform 
mellan erteböllekärl och trattbägare. Typ 1 
hör till Oxiegruppen medan typerna 2, 3 och 
bägare av typ 2 skall föras till vad som i flera 
fall betecknats som Svaleklint, Havnelev eller 
B-fäsen. Det går dock inte att fastställa det in
bördes kronologiska förhållandet mellan tratt
bägarna av typ 1 och de av typerna 2 och 3, 
ulan de ger intryck av att vara samtida - något 
som klart stöds av "C-dateringarna. 

Ett viktigt avsnitt i Eva Kochs avhandling är 
diskussionen kring hur den stora mängden ke-
ramikdeponeringar skall förstås. Den stora 
gruppen med fynd från vattendrag, mossar 
m.m. tolkas av Koch enbart som offerfynd i etl 
rituellt syfte. En intressant iakttagelse är att det 
i flera fall finns områden med höjdsträckning
ar i anslutning till offerfynden. Det görs i detta 
sammanhang en referens till landskapet som 
en meningsbärande del av samhället och för
fattaren gör den reflektionen att ett tidigare 
offerskick får sin fortsättning i det neolitiska. 
När det gäller förhållandet mellan megalitgra
var, boplatser och offerfynd är det klart att av
ståndet mellan t.ex. boplatserna och offerfyn
den sällan överstiger 500 m. 

Slutligen skall det sista kapitlet, som Eva 
Koch kallar för en skiss över den kulturhisto
riska sekvensen och där resultatet från hennes 
analys av keramiken medför en delvis ny syn 
på utvecklingen under TN och MN, diskute
ras. Klart är att kärlen av hennes typ 0 utgör en 
mellanform där både drag av erteböllekera-
inik och trattbägarkeramik ingår. Denna mel-
lanfas dateras till mellan ca 3950 och 3850 BC 
(cal.). Detta är en kort fas, under vilken nya 
teknologiska och ekonomiska landvinningar 
introduceras utan några större förändringar 
i bosättningsmönster eller samhällsstruktur. 
När det gäller själva orsaken till neolitisering-
en ser inte Koch populationspress, födokris el

ler en förändrad bosättningsstruktur som or
saken, utan hon lyfter fram faktorer som att 
skogen öppnas upp (orsakad av almsjukan) 
och att erteböllesamhället var redo för att mer 
eller mindre övergå till en neolitisk ekonomi. 

Därefter diskuteras det inbördes förhållan
det mellan de olika urskilda TN-grupperna. 
Det är enligt Eva Koch klart att Oxiegruppen 
och Svaleklintgruppen skall ses som samtida. 
Det verkar alltså som om det förelåg två samti
da kulturella och sociala system i Östdanmark 
under den äldre delen av TN. Utifrån ett ge
mensamt ursprung i erteböllekulturen utveck
lades de ovan nämnda trattbägarna av typ 0. 
Skillnaderna i materiell kultur bör sökas i er
teböllekulturen där olika grupper utvecklat 
olika drag. Skillnaderna medförde att vi ser två 
skilda grupper med varsin distinkt materiell 
kultur under ca 300 år av TN I. Eva Koch fram
för åsikten att orsaken till att Oxiegruppen ger 
intryck av att upphöra eller försvinna skall sö
kas i det faktum att befolkningen sakta över
gick till att anamma det mer ritualiserade sam
hället som Svaleklintgruppen uppenbarligen 
stod för med t.ex. sina långhögar. I och med 
TN II och framväxten av Virum- och Volling-
grupperna byggs också de första dösarna och 
»Sarupsanläggningarna». 

Sammanfattningsvis kan sägas att Eva Kochs 
förnämliga arbete utgör en viktig källa och dis
kussionsunderlag för den framtida forskning
en kring tidigneolitikum. Det kronologiska av
snittet kommer sannolikt att ge anledning till 
flera kommande inlägg! 

Mats Larsson 
Raä UV Öst, Järnvägsg. 8 

582 22 Linköping 

Dan Carlsson, Vikingahamnar. Ell hotat kultur
arv. ArkeDok Skrifter nr 1. Visby 1998. 104 s. 
ISBN91-973304-0-X. 

Den 12 juli 1998 presenterades i Svenska Dag
bladet projektet »Fröjd Discovery». Det leds av 
doc. Dan Carlsson och har till uppgift att kart
lägga det skede då vikingatiden och den tidiga 
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kristendomen möttes. Projektet påbörjades i 
mars i år och omfattar bl.a. undersökningen 
av ett gravfält i Fröjel socken på Gotland. Där 
har man nu påträffat kristna jordbegravningar 
där de döda fortfarande i enlighet med hed
nisk tradition är begravda i sina gångkläder 
och har fått med sig sina smycken. Det är förs
ta gången som man påträffat ett av allt att 
döma intakt gravfält med s.k. vikingatida kyr
kogårdsfynd. Att det är fråga om en okonven
tionell grävning förstår man då artikelförfatta
ren berättar att det bland grävningsdeltagarna 
linns amatörer som betalar 350 kr om dagen 
lör att få pröva på en dag som arkeolog. Pro
jektet är en typisk yttring av Dan Carlssons frej
diga entreprenöranda som arkeolog - han till-
bör ju också de få privatpersoner som vågat sig 
in på marknaden som självständig aktör inom 
den arkeologiska uppdragsverksamheten. Att 
driva arkeologi på detta sätt är något som som
liga rynkar på näsan åt medan andra tycker att 
det är en bra födkrok eller att ändamålet får 
helga medlen. I Dan Carlssons fall är ändamå
let, så som jag känner »Danne», en oförfalskad 
hängivenhet för och omsorg om Gotlands dol
da kulturarv. Detta står i centrum för hans in
tresse och ambitioner. Det arbete som nu an
mäls är i högsta grad en försvarsskrift för detta 
arv och har föregåtts av en rad mindre uppsat
ser på samma tema. Arbetet består av första 
häftet i en ny av honom utgiven serie ArkeDok 
Skrifter. Häftet är illande rött och pryds av en 
teckning av Krampmacken med författaren 
själv vid rodret på väg mot de Vikingahamnar -
ell hotat kulturarv som han vill fästa vär upp
märksamhet på. Häftet är för övrigt både sam
manställt, formgivet och illustrerat av honom 
själv. Det innehåller fem kapitel där han fram
lägger sina teser och ett lika stort appendix i 
vilket fyra tidigare opublicerade rapporter ur 
ATA offentliggörs. Samtliga behandlar viking
atida gravfält med anknytning till det osynliga, 
föga bekanta men ändå påfallande närvaran
de kulturlandskap som utgörs av vikingatidens 
hamnar och handelsplatser. Som ett belysande 
exempel på dessa nämner han i förordet Pavi
ken i Västergarn socken där inget är synligt 
ovan ord som antyder att här legat en betydel
sefull plats för handel, hantverk och skepps

byggeri. Endast tack vare konsekutiva forsk
ningsinsatser teoretiskt och praktiskt av Birger 
Nerman, Hans Hansson och Per Lundström 
har platsens karaktär avslöjats och den kan nu 
användas som ett exempel på de mängder av 
liknande men ännu oupptäckta lokaler som 
måste finnas både på fastlandet och på Got
land. Likt Paviken är de osynliga och löper 
därmed stor risk att förstöras i samband med 
exploateringen av våra kusttrakter. 

Dan Carlsson kan själv presenteras som en 
fjärde länk i den nämnda av Birger Nerman 
inledda förskarkedjan. Då det gäller Paviken 
har han kompletterat tidigare gjorda rön ined 
gravfåltsundersökningar och har också påvisat 
att det finns timrade kajanläggningar vid vi
kens utlopp. Inledningskapitlet, som har sam
ma titel som boken, börjar med en skildring av 
den dramatiska kunskapsökning som ur arke
ologisk synpunkt skett i anslutning lill Paviken 
sedan sommaren 1995. Då gjorde man långt 
uppe på land det överraskande fyndet av vra
ket av en medeltida kogg från 1200-talet Vra
ket låg i det igensandade och landhöjda f.d. 
sundet mellan Kronholmen och det fasta lan
det. Här finns också betydande rester av vi
kingatida förpålniiigar som för några år sedan 
framkommit vid schaktningsarbete för Kron-
bolinens golfbana och då tyvärr allvarligt ska
dats. 

Dan Carlssons främsta egna insatser har 
skett i Fröjel där han fått fram mönstret till en 
stor hamn- och handelsplats med gravfält och 
huskonstruktioner och ett ca 5 000 n r stort 
sv an jordsområde. Fröjdprojektet är nu ett av 
de viktigaste delprojekten i ett större projekt 
som avser hamnar och handelsplatser på Got
land 600-1100 e.Kr. Det igångsattes 1997 se
dan professor Ingemar Olsson i Fornvännen 
(1995) framfört ett SOS för äldre hamnar. Det 
har inneburit att man utifrån vissa kriterier 
och via arkiv inventerat den gotländska kus
ten, med avsikt att försöka spåra allt vad som 
en gång funnits av sådana anläggningar. I dag 
är antalet sannolika sådana platser ca 50. Det 
var under 600-700-talet som de kustbundna 
aktiviteterna tog fart för att under vikingati
den särskilt koncentreras till ett antal nästan 
sladsliknande anläggningar som Visby, Pavi-
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ken (Västergarn) och Fröjel på den västra kus
ten och Boge pä den östra. Av central betydel
se kan också Lickershamn i Stenkyrka och 
Bnrgsviken på den södra kusten ha varit. 

Som exempel på särskilt hotade hamnmiljö
er som bereder de kulturminnesvårdande 
myndigheterna stora problem tar Carlsson i 
exknrser upp tre exempel. Det första är Gus-
tavsvik, strax norr om Visby, det andra ligger 
vid Gnisvärd i Tofta socken och det tredje är 
Snäckgärdsbadcn. I fyra appendix komplette
rar han synpunkterna på dessa platser genom 
att för första gången publicera O. V. Wenner
stens rapport från 1899 om undersökning av 
ett 30-tal gravar i Gustavsvik samt N. J. Ekdahls 
gravundersökningar i Snäckgärde 1827. Därtill 
kommer Gustaf Trotzigs rapport från 1966 om 
gravundersökningar i Ragnvalds i Tofta samt 
Gunilla Wickman-Nydolfs 1986 på skjutfältet i 
Tofta (RAÄ 171). 

I ett brev som beledsagade recensionsexem
plaret skisserar Dan Carlsson fortsättningen på 
skriftserien. På programmet står först en bok 
om Fröjel, sedan en om Västergarn och slutli
gen en stor sammanhållen bok om vikinga-
hamnar på Gotland, där hela problematiken 
och alla de platser man känner till kommer att 
tas upp. Jag önskar författaren kraft och uthål
lighet att fullborda denna ambitiösa plan. 

fan Peder Lamm 

Rune Edberg (red.), En vikingafärd genom Ryss
land och Ukraina. Sigtuna museers skriftserie 8. 
Sigtuna 1998. 96 s. ISBN 91-973069-3-2. 

Vikingabåtsföreningen Aifur genomförde 
1996 andra etappen av sin långa färd från Sig
tuna till Svarta havet över Östersjön och på de 
ryska floderna med den båt av vikingatida typ 
som givit föreningen dess namn. Liksom när 
det gällde den första etappen har man nu givit 
ut en detaljerad rapport om färden i bokform. 
Huvudförfattare är liksom förra gången Rune 
Edberg, föreningens arkeolog och informa
tionsansvarige, men även flera av de övriga 
deltagarna har fått komma till tals genom ut
drag ur dagboksanteckningar. 

Denna andra d d av färden sträckte sig från 
Novgorod till Cherson nära Dneprs utlopp i 
Svarta havet och omfattade enbart flod- och 
dragsträckor, året innan rekognoscerade av 
Rune Edberg och skepparen Håkan Altrock 
tillsammans med två ryska medarbetare. 

Man seglade först söderut över sjön 11'men' 
och fortsatte sedan uppför Lovat', den flod 
som enligt Nestorskrönikan var en viktig del av 
den gamla vägen »från varjagerna till greker
na». På grund av det låga vattenståndet och de 
otaliga strömställena där blev man dock efter 
stora strapatser tvungen att dra upp båten på 
land i ett ganska tidigt skede. 

Landtransporten inleddes med dragning 
medelst en på platsen tillverkad hjulkonstrnk-
tion. Sedan denna havererat blev man dock 
tvungen att ta Aifur med lastbil till nästa flod, 
Usvjaty. På den kunde rodden fortsätta under 
ständiga avbrott för att dra båten förbi stenar 
och grunda partier. På detta sätt nådde man 
den betydligt bredare floden Dvina, vilken 
man dock efter en mycket kort färd var tvung
en att lämna för att fortsätta uppfor den lilla 
Kasplja. Också där valde man emellertid på 
grund av svårigheterna att inte fortsätta så 
långt som planerat utan ta upp båten och dra 
den över land till Dnepr. Denna gång tillverka
des en bastantare hjiilkonstrtiktion av virke 
från platsen (för övrigt baserad på hållfast
hetsberäkningar och prov gjorda före avfär-
den) , med vilken båten kunde dras de ca 65 
km som återstod, huvudsakligen på asfalterad 
och hårt trafikerad landsväg. 

Färden nedför Dnepr visade sig som väntat 
mindre slitsam men innebar ändå en hel del 
svårigheter i form av rodd i snabb medström 
eller forsande vatten. En betydande del av seg
latsen gick dock över väldiga kraftverksdam
mar och reservoarer, där man ibland kunde 
segla men där man också var tvungen att ro i 
stark motvind; en svårighet som blev desto 
större av att besättningen var mindre än pla
nerat under denna del av färden. På grund av 
detta och av tidsskäl valde man därför åter att 
ge upp kravet på lidsenlighet och tog hjälp av
en bogserbåt, symboliskt nog i närheten av Pe-
revolocna, den plats där den svenska armén 
kapitulerade efter slaget vid Poltava. 
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En annan historiskt intressant plats som be
söktes under Dneprfärden var Gammalsvensk-
by i Ukraina. Höjdpunkten måste dock ha va
rit passagen av den nu tyvärr dränkta forsen 
Aifur, som givit båten dess namn. 

f de följande kapitlen summeras erfarenhe
terna av färden och diskuteras vilka möjlighe
ter det fanns att verkligen färdas denna väg 
under vikingatiden, speciellt med tanke på svå
righeterna att ta sig fram på Lovat'. Edberg 
diskuterar också vattenståndets förändringar 
över tiden och lägger fram flera argument -
bland annat med hänvisning till olika ställen i 
de isländska sagorna - för att floden kanske i 
första hand bör ses som en vinterväg. Vidare 
redovisas filosofin bakom själva båtkonstruk
tionen, vilken ibland kritiserats för att inte i 
tillräckligt hög grad uppfylla kraven på veten
skaplighet, och olika aspekter på problemet 
att dra båtar över land. 

I boken diskuteras också med en välgörande 
öppen inställning olika argument angående 
förekomsten av klinkbyggda båtar respektive 
påbyggda utspända stockbåtar - så kallade äs
pingar - på de ryska floderna. Här finns ännu 
långtifrån någon enhetlig bild, och senare 
rysk forskning indikerar att alla typerna kan 
ha förekommit redan innan kontakterna med 
Skandinavien tagit fart samt att stockbåtarna i 
Sydryssland varit av en annan typ än äspingar. 

Det enligt min mening viktigaste resultatet 
av denna färd är påvisandet av svårigheterna 
att färdas uppför Lovat', tvärtemot den bild 
som ges av Nestorskrönikan och som hittills 
accepterats av de flesta forskare inklusive mig 
själv. En del av förklaringen ligger troligtvis i 
att Aifur inte är den lämpligaste båttypen för 
en sådan färd - med en äsping eller en lättare 
och lägre klinkbyggd båt, typ Valsgärde- eller 
ännu hellre Cokstadbåtarna, skulle hantering
en bli betydligt enklare. Men frågan är om ens 
detta skulle vara tillräckligt med tanke på de 
ständiga stentrösklarna och grundpart ierna i 
denna flod. 

När det gäller resten av färden finns det där
emot knappast någon anledning att ifrågasätta 
krönikans uppgifter. Floderna från Usvjaty och 
söderut var fullt farbara, och eftersom jag själv 
deltog i denna etapp kan jag intyga att man 

kunde ha fortsatt betydligt längre också på 
Kasplja. Den allmänna ledan på grundstöt-
ningar och fastslingrande starrgräs, tidspres
sen och risken för att man till slut skulle ham
na mitt i skogen utan att kunna komma upp 
på någon lämplig dragväg var snarare det som 
föranledde beslutet att ta upp båten så långt 
från Dnepr som man gjorde. Med lättare båt 
och tidsenliga dragdjur skulle denna etapp 
dessutom ha blivit enklare. (När man själv fun
gerat som dragare framför en gnisslande kärra 
i flera dagar inser man att detta knappast kan 
ha varit en passande sysselsättning för vikinga
tida nordbor på väg att skaffa sig gods och 
ära.) 

Eftersom en vikingatida båtfärd från Dvina 
lill Dnepr alltså inte bör ha inneburit några 
stora svårigheter, medan Lovatvägen verkar i 
det närmast oframkomlig, måste man övervä
ga om det inte i stället var Dvinaleden som i de 
flesta fall utnyttjades för direkta färder från 
Östersjön till Kiev och längre söderut. Den in
nebär dessutom en betydligt kortare seglats än 
den norra vägen, såväl över Östersjön som på 
floderna. Från Stockholms skärgård lill Kasp-
Ijas mynning i Dvina följer färdleden nästan en 
rät linje, och tolalsträckan blir omkring en tre
djedel kortare än via Neva, Volkhov och Lo
vat'. 

Då inga experimentella färder med mindre 
båtar av vikingatida typ gjorts på denna led är 
Dvinas färbarhel för sådana farkoster emeller
tid ännu en öppen fråga. De försök som ge
nomförts har gjorts antingen med alldeles för 
stora och tunga skepp (Havörn, 16 m lång och 
ca 3,5 tons skrowikt) eller med gummibå t I 
det senare fallet använde man sig dessutom av 
en uppenbarligen mycket svårframkomlig väg 
från Dvina till Dnepr. 

Vikingabåtsföreningen Aifur har gjort en 
stor och beundransvärd insats för kunskapen 
om flodvägarna i Ryssland i den anda och 
forskningstradition som grundlades av Erik 
Nylén på 1980-talet Den noggranna men än
då lättlästa och livfulla dokumentationen om 
färderna kommer att ge denna insats ett bestå
ende värde. Som medlem av föreningens ve
tenskapliga referensgrupp - en hittills föga be
tungande uppgift - vill jag nu fråga: När får vi 
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läsa boken om Aifurs färd över Östersjön och 
uppför Dvina till Kaspljas mynning? 

Mats G. Larsson 
Mossby 12, 274 53 Skivarp 

Lotte Hedeager, Skuggor ur en annan verklighet 
- Fornnordiska myter. (Övers. Gunnar Ryd
ström.) Wahlström & Widstrand, Stockholm 
1998. ISBN 91-46-17346-3. Pris ca 232:-

»Jag lärde mig inte skaldekonst vid källsprång. 
Jag galdrade aldrig och satt aldrig under häng
da.» Med dessa märkliga negationer inleder 
Hedeager sin bok. Orden tillhör biskopen 
Bjarni Kolbeinsson, verksam på Orkneyöarna i 
början av 1200-talet Vad exakt han menade är 
svårt att förstå, men det är uppenbart att ännu 
vid denna tid fanns mycket av den gamla asa
tron kvar i folks medvetande - »skuggor ur en 
annan verklighet». 

Hur skall då nutidsmänniskan kunna lä cn 
inblick i det hedniska Nordens föreställningar 
och tro? Hur skall man kunna få en glimt av 
det som redan på 1200-talet var skuggor och 
vars konturer vi idag endast kan ana oss lill? 
Kan vi över huvud taget förstå en kultur som 
till stor del byggde på muntlig tradition och 
som hade en huvudgud som krävde att män
niskor hängdes i heliga träd till hans ära? Svå
righeterna tycks monumentala. De få skrivna 
källor som finns bevarade, vanligtvis nedskriv
na i slutet av den aktuella perioden och i en 
begynnande kristen kontext, har ju i de flesta 
fall litet historiskt källvärde. Utöver den forn
nordiska litteraturen finns fölkslagshistorierna 
(t.ex. goternas och langobardernas), av vilka 
flera vilar på en gemensam hednisk grund och 
delvis likartade erfarenheter (t.ex. krigen mot 
hunnerna) . Hedeager menar att man skall se 
de tidigmedeltida berättelserna som arkeolo
giska lämningar, vilka avspeglar dåtida håll
ningar och uppfattningar. Det avgörande blir 
vad människorna under tidig medeltid själva 
ansett vara verkligheten. 

Så låter hon läsaren ta del av en komprime
rad historia över folkvandringstiden. Vi får föl

ja med goterna och andra krigiska folkslag på 
deras vandringar genom det sönderfallande 
romerska riket Skillnaden mellan den romer
ska armén och den gotiska var den att den för
ra just såg sig som en armé, trots sin etniska 
brokighet, medan den gotiska, som även den 
omfattade flera olika etniska grupper, såg sig 
som ett folk. Enligt Hedeager hölls t.ex. goter
nas skaror samman med hjälp av krigarkungar 
som tillhörde, reellt eller ideologiskt, en 
»känd» släkt med ursprung i en mytisk forn
tid. Det som höll samman folk var traditionen 
om gemensam härstamning. Genom att kung
en kunde hävda släktskap med ätter som såg 
sig som ättlingar till den store krigsguden 
Oden t.ex. fick hans ledarställning legitimitet 

Det är ur detta perspektiv man skall se t.ex. 
goternas folkhistoria, Getica, den tidigaste i sitt 
slag. I början av 500-talet skrevs den ned av 
den romerske senatorn Flavius Magnus Aureli
us Cassiodorus, under goten Tbeoderik den 
stores regeringstid. Till sin hjälp hade han tro
ligen ett något äldre arbete av en viss Ablabius. 
Cassiodorus arbete är idag känt endast i ett 
sammandrag författat av Jordanes (nyligen 
översatt till svenska av A. Nordin, Atlantis 
1997). Cassiodorus blev alltså den första att 
överföra en germansk härkomstmyt till klas
sisk historia. Tbeoderik den store hann emel
lertid avlida innan boken blev klar. Han efter
träddes av ett barnbarn, den unge Athalarik. 
Cassiodorus avsikt var atl få den romerska se
naten att acceptera en gotisk överhöghet även 
efter Theoderiks död. Han förhärligade goter
na på många sätt Han lät konstruera en gene
alogi i sjutton led för Amaler-ätten, den släkt 
Teoderik den store och den unge Athalarik 
tillhörde, inspirerad av den romerska regent-
längden som hade sjutton led mellan Aeneas 
och Romulus. Men till skillnad från romarnas 
myt om ursprung i Tröja lät han märkligt nog 
goterna härstamma från Gaut (Oden) och ge
ografiskt från Skandinavien. 

Även Langobarderna, ett folk som invadera
de Italien år 568 och där upprättade ett rike, 
ansåg sig härstamma från den skandinaviske 
Oden. Så finner vi en släktlängd i sjutton led 
även i den langobardiska lagen, Edictus Rolhari, 
nedtecknad ca 643. Denna uppenbara likhet 

Fornvännen 94(1999) 



Recensioner 215 

till trots anser Hedeager att det finns tillräck
ligt med olikheter mellan de båda folkens his
torier för att hävda att langobarderna inte ba
ra kopierade goternas Getica. 

Hedeager hävdar att tidigmedeltida stamsa
gor eller folkslagshistorier förekommer endast 
hos de germanska folk som fanns i Skandina
vien eller själva ansåg sig ha utvandrat däri
från. Förutom goterna och langobarderna 
gällde detta lör t.ex. anglerna, saxarna, vanda
lerna, svearna och herulerna, vilka enligt He
deager dessutom har det gemensamt att de 
omnämns av Tacitus i slutet av första århun
dradet efter Kristus. Här måste man konstate
ra att del insmugit sig ett litet fel. Herulerna 
omnämns inte av Tacitus, åtminstone inte un
der det n a m n e t Jacob Grimm identifierade 
visserligen Tacitus suardones (Germania 40) 
med herulerna, men etymologien bakom den
na konklusion förkastas numera, inte minst på 
grund av att formen suardones inte säkert går 
att belägga (se M. Taylor, 1990, The etymology 
of the germanic tribal name eruli, General Lin-
giistics, 30 s. 110). Herulernas koppling till 
Skandinavien är däremot konkret, åtminstone 
under 500-talet då de kontinentala herulerna 
upprätthåller kontakter med Norden (Thule) 
under flera decennier enligt Prokopius. 

Herulerna ägnas för övrigt flera sidor. Vis
serligen finns ingen folkslagshistoria eller 
stamsaga i egentlig mening bevarad för detta 
folk, men Prokopius sakliga beskrivning, till
sammans med en d d andra källor, ger oss trots 
detta en rätt detaljerad bild av deras öden och 
äventyr i det folkvandringstida Europa. Vi mö
ter dem i källorna troligen redan på 200-talet 
e.Kr., då de tillsammans med goter härjade likt 
pirater i östra Medelhavet. Är 267 plundrades 
Aten, en händelse som styrkts av arkeologiska 
fynd. Under 300-talet förekommer de som en
heter i den senromerska armén. I mitten av 
400-talet attackerade heruliska pirater Syd-
frankrikes och Spaniens Atlantkust Kring år 
500 befann de sig i Pannonien (i nuvarande 
Ungern) , då de drabbade samman med lango-
barderna (som då var ett lydfolk till heruler
na) . Detta slag blev avgörande för herulerna, 
vilka nu splittrades. I sammandrabbningen 
stupade deras kung Rodulf. En del av heruler

na sökte sig efter nederlaget upp lill Thule, en 
annan del blev kvar i Donauområde t 

Senare dräpte den sydliga gruppen sin kung 
(Occhus) under oklara omständigheter. De 
vände sig till kejsar Justinianus, som åt dem ut
såg herulen Suartuas som ny härskare, men ef
ter ett tag blev de missnöjda även med honom, 
kanske för han inte tillhörde »rätt» ätt. Paral
lellt skickade de därför en delegation till Thu
le för att hämta en lämplig kandidat av »rätt» 
börd. Han avled emellertid på vägen tillbaka i 
Danernas land, så delegationen fick vända 
åter. Andra gången hade de med sig Datios 
och hans bror Aordus samt ett följe på ett par 
hundra krigare. Suartuas ratades till förmån 
för den från Norden kommande Datios. 

Detta ledde till att i mitten av 500-talet var 
huvuddelen av herulerna ej längre i förbund 
med romarna utan i stället allierade med gepi-
derna. Romare och langobarder försökte initi-
alt gemensamt möta hotet från den nya grup
peringen. Tyvärr blandas Suartuas och Datios 
öden ihop i boken, vilket är olyckligt eftersom 
man kan anta att denna bok blir många läsares 
första kontakt med detta folk. Del var Datios 
som förenade sig med gepiderna, inte Suartu
as. Suartuas flydde till Justinianus, som tog 
väl hand om sin skyddsling och ganska snart 
u tnämnde honom till general för en ro
mersk armé (Prokopius VI.xv.32 - VI.xv.36 och 
VIII.xxv.ll). När romarna marscherade för att 
ansluta sig till langobarderna, råkade en 
grupp stöta på några av herulerna. Dessa var 
under ledning av Aordos (kung Datios bror) . 
Sammandrabbningen slutade med nederlag 
för herulerna. Aordos, ganska nyligen kom
men från Norden stupade (Prokopius 
VU.xxxiv.44—45). Man frågar sig om det finns 
några spår efter herulerna i Norden. Proble
met är att det inte finns arkeologiska lämning
ar som säkert kan knytas till herulerna, så som 
t ex . förhållandet är med goterna i Spanien. 

Under rubriken »Djurornamentik» presen
terar Hedeager den numera rätt accepterade 
uppfattningen att stil inte sällan är en del av 
en kulturs kosmologi. Vi får en kortfattad över
siktlig genomgång av de i Norden rådande sti
larna; stil I har enligt de flesta experter troli
gen uppstått i Sydskandinavien under början 
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av 400-talet och avlöstes av stil II någon gång 
under andra hälften av 500-talet Denna nya 
stils geografiska ursprung behandlas flyktigt. 
Flera olika områden bar föreslagits, t.ex. Itali
en under langobardernas era (dvs. efter år 
568), men även Norden har föreslagits. Här 
hade t.ex. en utveckling av langobardernas 
roll varit på sin plats. Vi vet ju att vissa av de 
stilelement som man tidigare trodde genere
rats under deras tid i Italien (dvs. efter 568) re
dan fanns under Pannonien-tiden (Werner, J. 
1962, Die Langobarden in Pannonien). Detta folk 
hade ett förflutet som lydfolk till herulerna 
och under 500-talet då herulerna uppenbarli
gen hade kontakter med Norden upprätthöll 
vissa av dem även kontakterna med langobar-
derna (trots det förödande slaget kring år 
500). Vi vet t.ex. att langobarderkungen Vacho 
faktiskt gifte sig med hcrulkungen Rodulfs 
dotter Silinga. Herulerna kan således haft en 
nyckelroll när det gäller förmedlandet av im
pulserna till stil II från dess ursprungsområde, 
vare sig detta område var i söder eller norr. 

Hedeager menar att den nya stilens motiv 
ofta kretsar kring ett nytt element i den nor
diska mytologien - krigsguden Oden. Hon 
menar vidare att många av stilelementen är av 
samgermansk karaktär och således kunde 
förstås av många av de folkvandringstida fol
ken. Här saknar man en diskussion om de 
behornade gudarna som t.ex. återfinns på 
pressbleck till hjälmarna från Sutton Hoo och 
Valsgärde. Inte sällan har hornen avslutningar 
i form av fågelhuvuden, kanske tidiga fram
ställningar av Hugiii och Munin. Denna typ av 
figurer förfaller överleva fram till och med vi
kingatiden som påsyningsbeslag, handtagsde
korationer och som små skulpturer (t.ex. fyn
det från Uppåkra, se Fornvännen 1997). Det är 
svårt att inte tolka dessa som figurer förestäl
lande den store krigsguden, speciellt som t.ex. 
Uppåkra- ocb Torslundafyndens figurer före
faller vara enögda - något som vanligtvis kopp
las ihop med Oden. 

Stycket »Myter och materiell kultur» be
handlar bland annal de inånga guldbraktea
ternas ikonografiska innehåll. Här återges i 
stora drag Karl Haucks monumentala och ban
brytande insatser inom detta område. Efter

som Hedeager i boken ger herulerna ett rätt 
stort utrymme hade det kanske varit på plats 
med en sammanfattning av rådande uppfatt
ningar vad gäller »erilaR»-inskriptioncrna vil
ka ibland återfinns på just guldbrakteater. 
Guldfynd från folkvandringstid anses för öv
rigt numera i de flesta fall vara offrade före
mål, inte sällan till Oden. I detta sammanhang 
hade en diskussion om sambanden mellan ort
namn med Oden, gud, vi, och hellig, vilka t.ex. 
K. Hauck och C. Fabech visat vara knutna till 
guldfynd, varit berikande. 

Odens uppenbara schamanistiska drag be
tonas flera gånger. Ännu i slutet av 1700-talel 
praktiserades schainanism på olika håll i värl
den (t.ex. av indianer i Nordamerika o t h olika 
samiska folk). Dokumenterandet av dessa sena 
versioner har gjort del möjligt att studera lik
heter med Oden. I Snorre Stiniassons Yng
lingasaga listas Odens nio magiska gåvor, vilka 
understryker likheten med den traditionella 
schamanen, t.ex. egenskapen att kunna upp
träda i vilken gestalt som helst under det att 
kroppen låg stilla i en dödsliknande dvala. Vi
dare ägde han kunskap om den muntliga ma
gin, galdrar (trollsånger) och den skrivna ma
gin (runorna) . Ett annat typiskt schamanistiskt 
drag är det självplågeri Oden utsätter sig för, 
för att få makt över runorna, suggestivt beskri
vet i t.ex. Hävamäl. 

När denna gud kom till Norden är reli
gionshistorikerna inte ense om. En d d vill säl
ta det i samband med indoeuropéernas sprid
ning från Asien under yngre stenålder, andra 
så sent som under folkvandringstid. Hedeager 
påpekar frånvaron av arkeologiska lämningar 
som skulle kunna stödja en kult av Oden före 
folkvandringstiden. Herulerna omnämns som 
tänkbara förmedlare av denna gud. Tyvärr vet 
vi inte vilken gud herulerna verkligen höll 
högst, men det faktum att var vi än möter det
ta folk, så är det i en krigisk kontext, talar ju 
för att de möjligen dyrkade en krigsgud. Deras 
gamla sed att bränna de döda, liksom traditio
nen att de döda männens kvinnor förväntades 
följa sina män i döden genom hängning, stöd
je r detta antagande. Hedeager lyfter t.o.m. 
fram möjligheten att de schamanistiska dra
gen hos Oden kan ha sina rötter i l iunnernas 
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religion. Kanske en rest från den tid då mänga 
folk (heruler och goter bland annat) var un
der hunnisk överhöghet. 

I ett stilistiskt elegant grepp får vi i slutet 
ånyo träffa biskopen Bjarni Kolbeinsson. Del 
är nu uppenbart för oss att han förmodligen 
syftade på tre av Odens viktigaste element när 
ban skrev sina rader. När vi sedan ser sista il
lustrationen, den berömda Kristusbilden från 
den stora vikingatida Jellingestenen, är det 
som Hedeager skriver svårt att inte i denna 
bild även se Oden plåga sig själv i världsträdet. 

Med tanke på att författaren vänder sig till 
en bred läsekrets saknas som brukligt är not
apparat, något som kan besvära den som trots 
allt vill läsa mera. När kommer hänvisningar 
lill mer utförliga referenslistor på www-sidor 
som uppföljningar till populärvetenskapligt 
skrivna böcker inom historia och arkeologi? 
En d d arbeten är dock listade, bland annat 
originaltexterna som nyttjats, vilket är bra. Bil
derna är få men valda med omsorg och lyfter 
textens innehåll på ett fint sät t Språket är 
klan och endast i undantagsfall är det svårt att 
följa författarens resonemang. Boken fyller 
dessutom en nisch som är rätt dåligt exploate
rad. H. R. Ellis Davidsons bok Mordens gudar 
och myter respektive A. Ba-ksteds bok Nordiska 
Gudar och hjältar äi" båda slörre lill omfånget, 
men fokuscr på vikingatiden medan Hedeager 
lar sikte på folkvandringstiden. Med tanke på 
detla har den säkert stor potential alt bli den 
viktigaste populärt författade inkörsporten till 
den fascinerande folkvandringtiden. 

Tim Olsson 
Topasg. 53, 421 48 Västra Frölunda 

Tiin.Olsson@molbio.gu.se 

Nils Sahlgren, The Secrets of Ancient Gom Mins 
uns. Hidden nnd Forgotten Space Geometry. 
Kungl. Vitterhets Historie ocb Antikvitetsaka
demien. Antikvariskt arkiv 79, 1998. 112 s. 
ISBN 91-7402-285-7. 

Sahlgren har skrivit cn ytterst lärd bok om 
»standardiserade» s.k. målkärl med rötter i 

medeltid och med ett tidsperspektiv som 
sträcker sig långt upp i modern tid. Del är ing
en lätt läsning vill anmälaren från början fram
hålla! Boken innehåller geometriska beräk
ningar och figurer på de flesta sidorna. 

I förordet beskriver författaren bakgrunden 
till skriften. Under 1940-talet började Sahlgren 
studera räkenskaper från Läckö för att finna 
information om forna tiders skördar i förfälla-
rens hemdistrikt, Sal, i Västergötland. Hans 
studier visade att befintliga register var opålit
liga när det gällde att beräkna jordens avkast
ning. Sahlgren fick dock insikter i de olika sätt 
på vilket skörden mättes i Västergötland och 
kom att koncentrera sin forskning på s.k. met
rologiska problem. Läckö-räkenskapema var 
en god källa härför. 

Sahlgren blev genom sin forskning intresse
rad av att experimentellt bestämma de mått 
som användes i äldre tider för att mäta spann
målsvolymer. Han fann att hans beräkningar 
motsvarade vad David Hannerberg kommit 
fram till i sin forskning om centrala och offici
ella svenska spannniålsmått Under ledning av 
Hannerberg fortsatte Sahlgren sina studier 
ocb (ick idén all gamla spanninälsmått kunde 
vara konstruerade utifrån geometriska model
ler. Forskningen ledde till en licentiatavhand
ling som berörde den geometriska konstruk
tionen av gamla spannmålsmått 

Detta ledde bl.a. till att Nordiska Museet 
sände cn enkät lill museer och hembygdsföre
ningar i landet med förfrågan rörande runda 
spannmålsmått Museet önskade veta om dyli
ka runda målkärl fanns i olika samlingar i Sve
rige. Syftet med undersökningen var atl få 
bättre kunskap om runda spannmålsmåtts 
rymd som den avspeglas i kärlens inre diame
ter odi inre böjdinått. Tanken var att därmed 
la båttre kunskap om den verkliga innebörden 
i de kamerala källornas uppgifter om utsäde 
och skörd, uttryckta i spann ocb tunnor, fjär
il inga r och skäppor etc. 

Dei blev en god respons pa undersökningen 
och Sahlgren gjorde personliga besök i små 
och stora museer lör att studera kärl. Ca 500 
vol v inmatt blev resultatet av enkäten. Sahl
grens arbete ledde lill en doktorsavhandling, 
Äldre svenska spannmålsmått. En metrologisk stu-
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die. (Nordiska museets handlingar 69, 1968.) 
Inte bara svenska och danska mått behandla
des utan även nordtyska. Det insamlade mate
rialet utnyttjades för att konstruera olika mo
deller av kapacitetsmått 

Föreliggande skrift utgår från Sahlgrens 
mångåriga forskning och presenterar de vä
sentligaste aspekterna av hans metrologiska 
studier rörande tidiga målkärl. I stor utsträck
ning kommer bokens skisser och figurer in
den tidigare nämnda doktorsavhandlingen. 
Boken är oerhört detaljrik och innehåller mas
sor av beräkningar rörande olika äldre mål-
kärl. Att referera den annat än ytterst översikt
ligt är därför inte möjligt 

Boken består av tre huvuddelar. Den första 
delen berör ärkebiskop Andreas i Danmark 
och den s.k. tolvmynningen, ett tidigt målkärl. 
Detta beskrivs i detalj. Målkärl är en gammal 
skånsk skäppa som är en geometrisk länk i en 
serie olika stora tolvmynning-kärl. Volymmät
ningen bygger på diagonal mätteknik. Biskop 
Andreas Sunesen, född 1167, tillhörde den 
mäktiga Hvide-fämiljen pä Själland. Då ärke
biskop Absalon dog 1201 blev Andreas Sune-
sen hans efterträdare. 

Ärkebiskopen var mycket kulturintresserad. 
Bl.a. bidrog han ined förklarande tolkningar 
till Skånelagen. Pä etl ställe i lagen finns be
stämmelser om bur personer som lidit skada 
på grund av brand kan kompenseras. Kom
pensationen kunde utgå i form av pengar d ie r 
spannmål. Ärkebiskopen tar i den förklarande 
texten till lagen upp begreppet »skäppa» och 
beskriver hur ett sådant mått kan konstrueras. 
Han nämner att det rör sig om ett cirkulär! 
mått med 6 tums höjd. Den utgör kateten i det 
geometriska volymniått som konstituerar skäp
pan. Hypotenusan blir då 12 tum. Den mäts 
enligt texten med en särskild mätsiav diago
nalt från övre kanten av sidhöjden till sidan av 
käiibotten. Populär benämning av detta kärl 
blev därför »tolvmynning». 

Enligt Sahlgren är det nya i denna mätning 
det förhållandet att diagonal istället för dia
meter nyttjades. Det intressanta är emellertid 
att den medeltida texten omnämner hur kär
let konstruerades. Enligt Sahlgren var det inte 
brukligt Snarare höll inan hemligt hur volym-

mått konstruerades. Ett sådant hemlighållan
de uppges kunna spåras tillbaka till det antika 
Grekland. Här var det förbjudet att sprida in
formation om geometriska upptäckter. Om så
dan information spreds kunde straffet bli dö
den. 

Utifrån tolvmynningsinåttet kan mindre och 
större volymniått skapas. Basmått är ett kärl 
med kvadratiskt tvärsnitt. Tolvmynningen ut
gör tre sådana basvolymer. Uppsatsen ger ex
empel på hur olika kärl volymbeiäknas med 
utgångspunkt i tolvmynningen. 

Del två i skriften handlar om en inskrift på 
en grundsten i en dansk kyrka. Sahlgren säger 
inledningsvis i detta avsnitt att det medeltida 
Danmark har en framstående plats i metrolo-
giens historia. De äldsta delarna av kyrkan är 
från 1200-talet Om inskriften är senare eller 
tidigare än kyrkan kan inle bedömas. Emeller
tid är Sahlgren av uppfattningen alt den myck
et väl kan ha anor som är äldre än kyrkan. 
Inskriften benämns Skadskoer Vartegn. Skael-
skoer Vartegn uppges vara det mest anmärk
ningsvärda metrologiska monumentet i värl
den. 

Sahlgren löser gåtan med denna inskrift 
och visar att inskriften kan tolkas som en aln 
ocb en skäppa. Han utgår från en prästrapport 
från 1754 vari förklaras att Vartegn visar en 
»stiv Sja-llands Alen og et ganimelt Skaeppe-
maal». Figuren utgörs av en lodrät linje (aln) 
med till höger en cirkel med två inskrivna dia
metrar som korsar varandra rätvinkligt men 
snedställda i förhållande till en tänkt lodrät 
nord—syd-linje. Denna aln visar sig vara en 
hanseatisk aln, 56,2 cm. 

Sahlgren prövade att använda denna aln 
som en diagonal (hypotenusa) i etl cylindriskt 
kärl vars bollen var densamma som cirkeln i 
Vartegn. När Sahlgren lyfte ena änden av al
nen uppåt så att den skar en tänkt lodrät linje 
till cirkelns ytterkant visade sig den vertikala 
linjen vara exakl en tredjedel av alnen. Efter
som alnen sannolikt var indelad i 24 tum så var 
naturligtvis höjden på skäppan 8 tum. Men 
vad var meningen med det osymmetriskt pla
cerade korset? 

Det frågade sig Sahlgren och kom fram till 
aii meningen var såväl au informera som att 
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hålla informationen dold. Svängs korset visar 
det sig representera diagonalerna av en i en 
cirkel inskriven kvadrat. Ett närmare studium 
visade att två kapadtetsmått innesluts i samma 
geometriska figur, med den perfekta relatio
nen 2:1. Ska-lskoer Vartegn visade sig belt en
kelt vara en »hemlig» modell av en skäppa 
med två lika volymer: höjd 8 tum X diagonal 
24 tum = höjd 16 tum X diameter 16 tum. 
Sahlgren visar med exempel bur tunnan och 
lialvtunnan utvecklas ur denna modell. Det 
fanns nämligen under Hansa-tiden behov av 
stora kapadtetsmått - inte minst en konse
kvens av omfattning och intensitet av skattein
drivning till följd av alltmer ökad handel. 

Sahlgren beskriver i detta sammanhang den 
s.k. Rostock-tunnan som också kom att spela 
en stor roll i svensk metrologi. Dessförinnan 
skapades under 1330-talet en Roggenscheffel 
(rågskäppa) i brons som blev ett slags stan
dardmått under denna tid. Prototypen till det
ta kärl var Ska-lskoer Vartegn! 

I del två skriver Sahlgren även om de olika 
regioner i Skandinavien där skäppa eller 
spann dominerade som mått. Skäppan synes 
främst höra till Väst- och Sydsverige jämte 
Danmark men finns även i mellersta Norge. 
Områdena för skäppa ocb spann var delar av 
en större region som senare skulle omfatta oli
ka länder vid Östersjöns och Nordsjöns strän
der. Enligt Sahlgren visar detta att utveckling
en av metrologien till stor del hade samband 
med vatten och vattenvägar. Denna utveckling 
måste ha börjat långt före vikingatid och ba 
pågått i skymundan. Inte förrän så småningom 
har politiska krafter kunnat påverka utveck
lingen. Skälet till att forntida metrologi har 
förblivit okänd så länge ligger i au inget skrift
ligt material finns härom. Det som återstår av 
den gamla mättekniken är föremålen - mål-
kärlen. 

Vidare visar Sahlgren volymerna för olika 
målkärl t ex . stop, lät, Ijärding, skäppa, tunna, 
åm. Olika volymer kunde finnas för samma 
målkäiilyp. Sahlgren uppehåller sig vid sina 
Läckö-studier och konstaterar att de metrolo
giska måtten där uppvisar ett starkt hanseatisk! 
inflytande. Hansan hade stor betydelse ekono
miskt, politiskt och kulturellt i Västsverige. 

Måttet spann får också en genomgång i bo
ken. Här utgår måttet från den s.k. egyptiska 
triangeln med den geometriska relationen 
3-4-5. När dessa bassiffror i kärlet ändrar plats 
vad gäller höjd och diameter erhålls olika voly
mer. Kombinationen har getts namnet »par-
modell». Sahlgren visar ingående med olika 
exempel hur skilda mått kan konstrueras. 

Den tredje delen, slutligen, behandlar olika 
norska metrologiska volymmått Norge anges 
som ursprung lör måttet spann och den par-
modell som vissa kärl utgick från. I denna del 
diskuteras ocksä påträffade norska mätverktyg, 
s.k. töndemäl. Ocksä i denna del linns ett otal 
exempel på mätningar av volym för olika kärl-
typer. 

Sahlgren drar slutsatsen att Sverige har varit 
mottagarland av kulturimpulser när det gäller 
spannmålsmått Del har varit en »tidig inva
sion av parmodell /spann från väster». Från sö
der har skäppan kommit lill Sverige. Det själ
ländska tinnmåttet i volymberäkningarna har 
använts i väster även om det mest använda 
tummåttet är det hanseatiska, som var ett slags 
kommersiellt mått. Det svenska tummåttet bar 
använts vid konstruktionen av flera viktiga 
svenska spannmålsmått men mycket sällan 
utanför landets gränser. 

I skriften omtalas ocksä - kritiskt - Georg 
Stiemhielms mätstudier rörande tunnan. 
Stiernhielm är ju den svenska skaldekonstens 
fader men även skapare av ett svenskt mått-
och viktsystem. Han blev riksantikvarie 1648 
och senare bl.a. generaldirektör över rikets 
mått-, mål- och viktsystem. I Fornvännen 1991, 
s. 62-63, har anmälaren sammanfattat inne
hållet i Rolf Oblons bok Från Sliei nhielins Carl-
Sia/ 1/1/ metern (Borås 1989). I boken redogörs 
för Stiemhielms matforskning. 1 samma utgå
va av Fornvännen, s. 56—59, har anmälaren även 
redovisat Axel Grandelis Historiska studier i folk
liv, handelsteknik och redovisning (Äbo 1989). 
(ii <iii(lcll redogör bl.a. lör karvstocken som ex
empelvis kunde nyttjas som räknckavd i sam
band med uppmätning av skörd. Vikingarna 
använde, menar Grandell, karvstocken i sam
band med liandel i Ryssland. 

Det kan även noteras alt Fanerholdt Jensen i 
sin doktorsavhandling Danske Kommål i 1600-
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tallet (Odense 1986), utifrån Sahlgrens dok
torsavhandling 1968 bl.a. sammanfattande 
skriver: »Denne afhandling indeholdt lilligc 
nogle ret komplicerede teorier om skånske og 
sjaellandske kornmåls formentlige udforin-
ning, men på baggrund af de meget enkle 
konstruktioner, jeg er nået frem til, kan de 
svenske teorier om de gamle danske kornmål 
ikke anses for boldbare» (s. 90). (Fauerboll 
Jensens avhandling nämns inte i Sahlgrens lit
teraturförteckning.) 

Skriften ger sålunda anmälaren anledning 
lill reflexioner om hur länge och på vilket sätt 
som reglering eller mätteknik har funnits vad 
gäller mått och vikt och hur lokalt eller regio
nalt »förenbelligande» har förelegat Självklart 
var det viktigt i äldre tider - liksom i nutid - att 
ha tillgång till precisa, standardiserade mått. 
Standardiserade målkärl i olika volymer hade 
t.ex. betydelse vid byte och handel, vid .skat
teuppbörd och kanske inte minst vid inkrävan-
det av tiondel. Målkärl med exakta och kända 
volymer gjorde det - såvitt anmälaren ser det -
möjligt att undvika felmätning av exempelvis 
spannmål och underlättade vad vi idag kallar 
»fair trade». Kärlen var naturligtvis vikliga 
också för att äldre tiders konsumenter skulle 
känna köptrygghet. Indirekt innebar de stan
dardiserade kärlen därmed ett slags konsu
mentskydd. 

Vi vet att regler om mått och vikl kan spåras 
bakåt till sumererna och samtida kulturer. I lis-
torien har flera exempel pä tidiga standardise
rade mått- och viktsystem som utformats lör 
att tillgodose handelns och allmänhetens in
tressen. Anmälaren har t.ex. för flera år sedan 
ined intresse studerat Mensa Ponderaria, vikt
bordet, i Pompeji - en tidig kundvåg. Del är 
ett bord med urgröpningar i fallande storlek. 
Här kunde forntidens konsumenter under 
torgpolisens vakande blick kontrollinäia sitt 
mjöl eller sin spannmål d i e r lorgbcsöket 

Sahlgrens bok är läsning mer för dem som 
är siffermässigt intresserade än för vanliga hu
manister. Det är ingen bok som sträckläses. Bo
ken är för en icke initierad person ganska svår
överskådlig. Den kunde ha mått bra av 
underrubriker för att systematisera redovis
ningen av olika typer av målkärl. Anmälaren 

saknar även ett register. Det skulle kunna un
derlätta för läsare som lätt vill finna volymbe
skrivningar av de många olika kärl som be
handlas. Genom att de behandlas på flera 
ställen i skriften skulle sidhänvisningar i ett re-
gister underlätta specialstudier. 

Bokens värde ligger i att Sahlgren satt på 
pränt elt stycke väsentlig kulturhistoria - näm
ligen om tidig standardisering av nordiska 
mätkärl för spannmål. Boken är därigenom ett 
viktigt bidrag till forskningen om äldre tiders 
standardisering och intar därmed en plats i 
lärdomshistorien rörande tidig mätteknik i 
Norden! 

Nils Ringstedt 
Författarvägen 5, 167 71 Bromma 

Blick för Bergslagen. Årsbok 1998. Avdelningen 
för arkeologiska undersökningar UV Bergsla
gen. (Projektansvariga: Annika Grälls och 
Michael Olausson.) Riksantikvarieämbetet, 
Slockholm 1998. 64 s. ISBN 91-7209-128-2. 

Under en lång följd av år publicerade Riksan
tikvarieämbetet årsvis resultaten av de arkeolo
giska fältarbetena i landet i serien Arkeologi i 
Sverige. Tyvärr bar nu denna för forskningen så 
viktiga publiceringen av det arkeologiska bas
materialet u p p h ö r t Kanske kan idag en del 
uppgifter hittas på datanätet men lätt är det 
inte. När därför Riksantikvarieämbetets re
gionkontor, UV Bergslagen i Örebro, i en am
bitiös satsning lar upp den gamla välfungeran
de modellen för sitt verksamhetsområde och i 
årsboken Bäck jin Bergslagen beskriver 1998 års 
arkeologiska undersökningar är detta mycket 
välkommet, inte minst för regionens lånsmu
seer, som på detta sätt får snabb tillgång lill det 
viktiga materialet, som ju på så sätt kan bli an
vändbart både för museernas utåtriktade verk
samhet och regionala forskning. 

[nledningsartikeln av Tomas Ekman, betit
lad »Guld och gröna ängar - historien om 
Husby», behandlar den stora utgrävningen av 
I lusbv i Glanshammar med omfattande rester 
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aven bebyggelse från nästan hela yngre järnål
dern cirka 400-1100 efter Kristus. Anledning
en till utgrävningen här bar varit ombyggna
den av motorvägen E l8 /20 , något som gäller 
flera av de i årsboken omnämnda undersök
ningsplatserna. 

Husgrunder, brunnar, skelettgravar, spår av 
bronsgjutning och smide är bara några av de 
ingredienser som hittills gjorda analyser påvi
sat. Särskilt märkvärdigt är förstås fyndet av en 
så kallad guldgubbe, den första av sitt slag i 
landskapet Närke. Naturligtvis diskuteras ock
så den viktiga Husbyfrågan, det vill säga plat
sens sannolika kinigsgårdsstatiis under i van 
fall sen järnålder och medeltid. Eftersom ut
grävningen vid Husby i Glanshammar är den 
hittills mest omfattande i landet på en Husby
gård kommer naturligtvis materialet härifrån 
att få cn utomordentligt stor betydelse för 
forskningen då materialet slutgiltigt analyse
rats. Men att redan nu ha tillgång till basfakta 
är förstås synnerligen värdefullt 

Uppsatsen »Härdar och boplatser» av Tho
mas Eriksson visar på en rad tolkningsproblem 
som uppstår då fragmentariska rester av äldre 
liders bebyggelse framprepareras i samband 
med arkeologisk verksamhet Plöjning, senare 
bebyggelse etc. har gjort spåren otydliga och 
så svårtolkade att endast delförklaringar, ofta 
dock nog så värdefulla, kan ges utifrån de ut
grävda lämningarna. Här är det naturligtvis 
fråga om generella problem. 

»Ett hantverkskvarter i Askersund», det vill 
säga i den lilla staden vid sjön Vätterns nord
spets, som fick sina privilegier år 1643, har be
handlats av Tomas Ekman och Annika Ram-
ström. Att den historiska tidens arkeologi kan 
användas för att fördjupa den bild som kartor 
ocb skrivna dokument ger har länge varit 
känt. Denna artikel är bevis för att viktiga pus
selbitar nu kan läggas till staden Askersunds 
historia och dessutom ett vittnesbörd om bur 
väsentligt det är att arkeologer även får stude
ra den historiska tidens lämningar. Här finns 
väldigt mycket atl hämta. Samma slutsatser 
kan dras av de därpå följande två uppsatserna, 
»Bebyggelselämningar på landsbygden» av 
Helmut Bergold ocb »Boplats - bytomt - säte
ri» av Johan Anund och Per Frölund. Här bar 

kombinationen av arkeologi och studium av 
historiska källor ånyo visat sig bära långt. Kul
turlager och andra lämningar från gårdar i 
Rinkaby, Glanshammars och Arboga socknar 
har grävts ut och tolkats i tidshorisonter allt
ifrån bronsåldern och fram till tämligen mo
dern tid. Vid Tidcsta i Glanshammar har till 
och med en koppling kunnat göras mellan det 
medeltida Tidesta år 1352 och riddaren ocb 
riksrådet Knut Mattson, som då ägde byn. 

Årsbokens näst sista kapitel ägnas en utgräv
ning i Falun benämnd »Bergsbruk», skriven av 
Helmut Bergold. Falun var ju en gäng i liden 
Europas stora kopparproduktionsort, och det 
är bland annat mot den bakgrunden man bör 
studera lill exempel ägarförhållandena i sta
den i det ljus som både historiska och arkeolo
giska källor ger. Bergold konstaterar att en rad 
frågor måste uppställas för att ge full mening 
ai framtida forskning kring den gamla gruvsta
den, frågor både av teknisk, naturvetenskaplig 
och humanistisk art 

1 slutkapitlet behandlar Michael Olausson 
1998 års arkeologiska undersökningar, det vill 
säga att han lägger fram en strategi för de fö
restående fältarbetena i regionen. När denna 
anmälan skrivs i november 1998 kan nog kon
stateras att Olaussons framåtblickande frågor 
varit av värde för fältarbetena. Även om över
raskningar nästan alltid inträffar i samband 
med utgrävningar är försöken att arbeta efter 
bestämda frågor alltid nödvändiga. Att på så 
sätt skärpa inriktningen på utgrävningarna ger 
resultat. Atl gräva i blindo däremot är oftast 
pengaslöseri. 

Årsboken innehåller även en tabell över 
1997 års grävningsuppdrag inom UV Bergsla
gens region, i Dalarnas, Västmanlands och 
Örebro län. Som inledningsvis påpekades i 
denna anmälan, är det viktigt att snabbt få till
gäng till viktiga forskningsresultat UV Berg
slagens årsbok är ett bra bevis härför. Redan 
har till exempel en specialkonferens om Hns-
byförskningen med utgångspunkt frän Husbv i 
Glanshammar kunnat genomföras i Örebro. 

Den snabba publiceringen har givetvis även 
varit till fromma för forskningen inom histo
rieämnet vid Högskolan i Örebro. Initiativet 
till årsboken Blick för Bergslagen är bra. Boken 
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är dessutom prydlig, med goda bilder och kar
tor, samt en fin layout Man ser fram mot kom
mande volymer. 

David Damell 
Örebro Läns Museum 

Box 314, 701 46 Örebro 

Egon Wamers, DiefruhmittelalterUchen Lesefunde 
aus der Löhrslrasse (Bauslelle I Ullon II) in Mainz. 
Mainzer archäologische Schriften, utg. av Amt 
Mainz der Ab idhmg Archäologische Denk
malpflege, im Landesamt fur Denkmalpflege 
Rbdnland-Pfalz. Mainz 1994. 276 s. 

Även utom arkeologkretsar är den spektakulä
ra utgrävningen för några år sedan ocb kanske 
också den följande komplicerade konserve
ringen av några välbevarade senromerska 
skepp i Mainz bekant. Tyvärr är denna positiva 
händelse också förknippad med cn arkeolo
gisk skandal. De övre lagren i den stora bygg-
grop det rörde sig om i centrala Mainz, inte 
längl från Rhen, kördes rätt och slätt på tip-
pen. Därmed gick man miste om en unik möj
lighet att undersöka välbevarade kulturlager 
från cirka 700 e.Kr. och framåt I den europe
iska forskningen kring urban kontinuitet och 
urbanisering har bristen på goda undersök
ningar av stadsmiljöer från första årtusendets 
senare d d i centralt läge i Frankerriket (sena
re Karolingerriket) varit ett storl problem. De 
fåtaliga observationerna tolkas på diametralt 
olika sätt När de tyska städerna återuppbygg
des efter andra världskriget ansågs det med få 
undantag ej ekonomiskt möjligt alt utföra någ
ra utgrävningar. Tyvärr har senare möjligheter 
tagits dåligt lill vara. 

Inte minst tack vare insatser av amatörarke
ologer kunde dock en hel d d material från de 
bortschaktadc kulturlagren tagas till vara. 
Denna samling av nästan uteslutande lösfynd 
föreligger nu beskriven av Egon Wamers i en 
lätt överskådlig och väl illustrerad volym. För
utom det karolingiska och ottonska materialet 
tillvaratogs också mindre mängder senromer
ska, folkvandringstida och hög-och senmedel

tida fynd i jordmassorna men dessa spelar en 
obetydlig roll i boken. 

Tyngdpunkten ligger således på de karo
lingiska ocb ottonska fynden. I urvalet tillvara
tagna artefakter speglas amatörarkeologernas 
speciella intresse för smycken och mynt. Gan
ska fä andra fynd, som keramik ocb järnföre
mål, har tillvaratagits och relativt litet intresse 
ägnas dem i boken också. Särskilt skulle en be
arbetning av knivfynden ha varit av betydande 
intresse mol bakgrund av kniv-forskningen i 
Norra Europa. Endast två beslag med tassilo-
kalksiil ägnas större utrymme bland de kate
gorier som inte är spännen. 

Wamers har koncentrerat sig på behand
lingen av fynden av dräktspännen. Med ut
gångspunkt i detta mycket rikliga material 
ifrån Mainz får läsaren en ganska täckande 
framställning över jämförbara lvnd i Rhenlan
det och angränsande regioner. Main/fviiden 
belägger det viktiga tidsavsnittet 700-1100 
med delvis nya former, ökande andel spännen 
i tenn och bly och verklig massframställniiig. 1 
denna fas ligger också det slutgiltiga genom
brottet för en kristen ikonografi. Med stor 
kunnighet beskrivs och kommenteras runda 
emaljfibulor, runda gjutna fibulor, myntlibu-
lor, runda blecktibulor, rektangulära och kors
formade fibulor och lunulaformade fibulor. 
Till dessa större grupper kommer ytterligare 
några få varianter. 

Tyvärr går Wamers inte vidare med någon 
konklusion rörande mera allmänna lendenser 
i smyckemalerial och dräktskick. Otvivelaktig! 
är förändringarna under karolingisk och ot
tonsk lid förknippade med ekonomiska, socia
la och ideologiska förändringar inom Franker
riket och dess efterföljare. Detta material är 
också av stor betydelse för att förstå utveck
lingen i Skandinavien under vikingatid och 
äldsla medelt id De runda spännenas allt stör
re användning under 900-talet siar säkert i 
samband med den kontinentala Utvecklingen. 
Än närmare relationer finns mellan det otton
ska smyckemodet på kontinenten och de för 
1000-talet nya formerna i Skandinavien. 

Trots Wamers utmärkt kunniga behandling 
av artefakterna måste man lill slut dock än en 
gäng beklaga att de tillvaratogs utan sin rika 
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och intressanta kontext. En viktig del urban 
europeisk historia gick for alltid förlorad. 

Johan Callmer 
Tunav. 7, 223 63 Lund 

Knut Kjeldstadli, Del förflutna iir inte vad del en 
gång var. Svensk anpassning: Bo Persson och 
Klas Ämark. Översättning: Sven Erik Torhell. 
Studentlitteratur, Lund, 1998. 308 s. ISBN 91-
44-00505-9. 

Som arkeolog delar man många av historieve
tenskapens teorier och metoder och vistas 
ibland i historieämnets gränstrakter. Det kan 
därför vara både nyttigt och spännande att lä
sa nyutkomna läroböcker i historia. Det förflut
na är inte vad det en gång varav professorn i his
toria i Oslo Knut Kjeldstadli är en originell 
skrift redan genom sin tillkomsthistoria. Bo
ken kom ut i Norge 1991 är översatt till sven
ska och »anpassad» av två svenska historiker 
för utgivning i Sverige 1998. Ser man på utgiv
ningstiden för den använda litteraturen finner 
man i de delar som Kjeldstadli hänvisar till 
några enstaka skrifter som är tryckta på 1990-
talet medan den helt övervägande delen är 
äldre. 

Man får förmoda att redan frågan, om det 
är nödvändigt av språkliga skäl alt översätta en 
lärobok för studenter vid universitet och hög
skolor från norska till svenska, varit föremål 
för en livlig diskussion bland de ansvariga. Är 
norska svårare att läsa för svenska studenter än 
exempelvis engelska? Skulle det nu förhålla sig 
så - vilket jag inte tror - vore detta då inte ett 
viktigt skäl att ge blivande svenska historiker 
möjligheter att utveckla sina språkkunskaper? 
När de skall läsa hela Nordens historia, kan 
knappast vare sig norsk eller dansk litteratur 
helt undvikas. Så vitt jag vet är norsk och 
dansk litteratur i varje fall oundviklig för arke-
ologistuderande. 

Även i svensk översättning och med vissa 
svenska tillägg är detta alltjämt en mycket 
norsk bok. Exempel är ofta hämtade från 

norsk historia och flertalet citerade eller an
vända skrifter är på norska eller andra främ
mande språk och kommer således att vålla den 
läsande studenten bekymmer om han eller 
bon skulle vilja fördjupa sina kunskaper eller 
rent av kontrollera uppgifterna. 

Boken är disponerad i tre delar: »Produk
ten», »Produktionen» och »Produkten i an
vändning». Det som döljer sig bakom dessa in
dustrimässiga uttryck är en diskussion av vad 
som menas med historia, hur man bedriver 
historisk forskning och vad de erhållna resul
taten kan användas till. 

Denna bok tar ett brett grepp på alla histo
rieämnets möjligheter och det är också detta 
som är dess främsta förtjänst. Den visar på att 
historia är allt annat än dammig och något 
som berör alla på ett eller annat sätt. Om för
fattaren i sin iver trampar på någon forskar
kollegas tå får det väl förlåtas. 

Som arkeolog lägger nian märke till att 
dateringsmetoder som "C (»Kol-fjorton-meto
den») och dendrokronologi här anses tillhöra 
historikernas arsenal utan att gå omvägen över 
arkeologiämnet, »specialdiscipliner, som i för
hållande till historia blir hjälpvetenskaper». 
Den senare metoden beskrivs på följande sätt: 
»Dendrokronologi bygger pä årsringar i träd. 
Man känner till hur tillväxten var under de oli
ka åren och kan på det sättet datera en tim
merstock.» Författaren har uppenbarligen 
ganska dimmiga begrepp om vad tekniken går 
ut på och frågan är väl hur historiestudenten 
skall kunna nyttiggöra denna information. -
Det är också möjligt att konstvetare kan förvå
nas över att bildtolkning här beskrivs som cu 
historikerns hjälpmedel, också det på ett starkt 
förenklat sätt 

Vid läsningen stannar man ibland upp inför 
cn formulering som t. ex. denna, på sid. 77: 
»Historieämnet har sin egen anatomi, sin inre 
uppbyggnad och indelning. Denna indelning 
hänger ihop med att hela samhället har blivit 
mer differentierat och rikare och därmed har 
råd att betala fler historiker som kan gå mer 
på djupet» 

Två svenska författare svarar för ca tio pro
cent av boken. Den ena har skrivit om svensk 
historieskrivning (Ämark) och den andra om 
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källmaterialet i Sverige (Persson). Här är det 
givetvis de svenska förhållandena som lyfts 
fram med en hög grad av konkretion och med 
fler hänvisningar till färskare litteratur. Dessa 
kapitel är, kan jag tänka mig, sammanfattning
ar av just det slag som är direkt »matnyttiga» 
för studenter. 

I denna bok känns de främmande och avvi
ker både innehållsligt och stilmässigt på ett 
markant sätt från bokens innehåll i övrigt. 
Herrar Persson och Ämark kunde tillsammans 
ha skrivit en egen bok och utvecklat de ämnen 
som de så väl behärskar. Den hade kanske ock

sä blivit läst i Norge av historiker med intresse 
för svenska förhållanden. 

Slutligen tycker jag nog att studenterna i 
historia skulle ha varit mer hjälpta om arkeo
logins, konstvetenskapens och andra närlig
gande ämnens möjligheter att samverka ined 
historiker hade blivit belysta. Detta skulle ha 
gett en betydligt rikare kunskap med större ut
vecklingsmöjligheter än lösryckta exempel på 
tekniker som hör hemma i ett vidare meto
diskt sammanhang. 

Gustaf Trotzig 
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Paula Purhonen (red.), Vainionmäki - a Mero
vingian Period cemetery in Laitila, Finland. Mu
seiverket Helsingfors 1996. 221 s., 97 textfigu
rer, 41 planscher. ISBN 951-6164)08-5. 

Finlands jordbruksbosättning under järnål
dern liknar den norrländska i sin landskaps
användning. Bebyggelsen låg koncentrerad i 
kustbygden samt de nedre älvdalarna och sjö
systemen, mellan havet och de vidsträckta sko
garna med deras respektive resursutbud. 

I detta landskap, drygt fem mil nord-nord
väst om Äbo, ligger Letala kommun på en 
breddgrad mellan Gävles och Söderhamns. 
Här genomförde Museiverket under åren 
1985-1994 den hittills mest fullständiga och 
väldokumenterade undersökningen av ett ven
deltida brandgravfält i Finland. Platsen heter 
Vainionmäki (Äkerkullen') och ligger på en 
låg moränrygg på gränsen mellan byarna Kod-
jala och Vidilä. Undersökningsresultaten pre
senteras med föredömlig snabbhet och strin
gens i föreliggande vackra, ingående och på
kostade publikation av nio medförfattare. 

De vendeltida finska brandgravfälten är äg
nade att ge svenska järnåldersarkeologer mi
grän. Vi är här fjärran från de svenska gravfäl
tens uppdelning i väldefinierade individuella 
gravmonument med överbyggnad och grav
gömma. Vad jordbrukaren vid Vainionmäki 
började schakta i 1985 var något betydligt me
ra komplicerat 

Fynd av välbevarade svärd och sköldbucklor 
i dumpjorden väckte det antikvariska intresset 
för platsen. Under en serie korta sommarsä
songer fram till och med 1994 grävde man ut 
265 m2 och rekognoscerade i omgivningarna. 
Schaktet visade sig omfatta en kompakt kaka i 
många lager av kremeringsrester, sten och för
brända statusföremål från vendeltidens andra 
hälft Mycket få av de rikhaltiga fynden kunde 
sammanföras till tydliga fyndkombinationer, 
och ännu färre av dessa kunde relateras till de 
inre stenkretsar som dokumenterades i det 
stora gravlagret. 

Gravseden tycks ha föreskrivit kremering vid 
höga temperaturer följd antingen av övertäck
ning på markytan, nedgrävning eller kring-
kastning, hela processen genomförd på den 
gemensamma gravplatsen. Den intensivt ut
nyttjade ytan tycks av benfyndens fördelning 
att döma bara ha mätt ca 16 X 10 m, och inom 
denna fanns ben från 25 osteologiskt identifi
erbara individer! Man var uppenbarligen inte 
speciellt intresserad av individualitet i döden. 

Vapengravarna uppvisar den tydligaste indi
vidualiteten, då de hopvikta men ändå skrym
mande vapnen för varje avliden hade grävts 
ned som kompakta härvor i små gropar. Sju så
dana gravar kunde dokumenteras in situ, och 
fem lösfunna svärdsklingor m.m. från grav
platsens sönderschaktade del indikerar ytterli
gare minst fem vapengravar. Fyra lösfunna lik
armade och kräftformade bronsspännen gent
emot tjugo med dokumenterad kontext anty
der en betydligt sämre återfyndsfrekvens i 
dumpmassorna för dessa små föremål än för 
vapnen. Förhållandet kan möjligen också tol
kas som tecken på en genusuppdelning av 
gravplatsens yta med få smyckegravar i det 
förstörda avsnittet En sådan uppdelning kun
de tydligt skönjas inom gravplatsens väldo
kumenterade del. Här kunde fem identifier
bara artefaktkoncentrationer innehållande 
bronssmycken accepteras som fyndkombina
tioner. 

Materialet indikerar ingen skillnad mellan 
gravplatsens två identifierbara genus i omsor
gen om den dödas individualitet. Däremot 
uppvisar bokens författare ett mindre genom
tänkt förhållande till genusproblematiken. 
Främst framgår detta i den terminologiska op
positionen mellan »vapengravar» och »kvinno
gravar». En vapengrav är här en artefaktkon-
centration med vapen i, vilket i mitt tycke är 
oklanderligt Att termen kvinnograv här visar 
sig beteckna en koncentration av bronssmyck
en utan krav på osteologisk könsbedömning är 
däremot i mitt tycke föga välbetänkt. I och 
med ordvalet formulerar ju författarna en un-
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derförstådd definition av den vendeltida kvin
norollen. Menar man att endast den som be
gravdes med vissa artefakttyper var kvinna? 
Hur skall då benkoncentrationer med kvinnlig 
osteologisk könsbedömning men inga artefak
ter (eller, hemska tanke, med vapen) tolkas? 
Termen »smyckegravar» hade besparat förfat
tarna sådana överväganden och dessutom ska
pat en terminologisk symmetri gentemot va
pengravarna. 

Det är väl en följd av gravplatsens kollekti-
vistiska natur, men faktum är att den analytiska 
nivån »begraven individ» är eftersatt i analy
sen. Man diskuterar främst på den enskilda ar-
tefakttypens nivå och på hela gravplatsens el
ler i förlängningen hela venddtidssamhällets. 
Sammanställningen i kapitel 4.2 av de identifi
erade fyndkombinationerna och de osteolo
giska analysresultaten saknar detaljerade fynd
listor och uppgifter om skönjbara stenkretsar. 

Vapengravarnas fyndkombinationer (men 
inga andra uppgifter) finns återgivna i tabel
len fig. 33. Här framträder grav 5 som mycket 
rikare än de övriga, med 18 artefakter av 14 
olika typer mot 5 av 5 i den näst rikaste va
pengraven. Detta visar sig bero på en feltolk
ning av klassiskt slag. Vapengrav 5 var ned
grävd i och uppblandad med smyckegrav 12. 
Man har till grav 12:s inventarium fört endast 
det allra nödvändigaste, nämligen de typer 
som hör till smyckegenuset, som det finns ut
arbetad detaljtypologi för och som därmed 
måste dateras tidigare än vapnen i grav 5. Grav 
5 har sålunda fått behålla allt svårdaterat och 
ur genussynvinkel neutralt material, och där
med blivit utomordentligt rik. Man skulle elakt 
kunna säga att fördelningsprincipen här har 
varit att i görligaste mån skydda kronologiska 
och genusideologiska fördomar. Man förbigår 
för övrigt med tystnad det besvärande faktum 
att den bredbladiga angon-spjutspetsens tidiga 
datering överensstämmer betydligt bättre med 
det lilla likarmade spännets än med de övriga 
vapnens. Spännet i fråga utgör kärnan i grav 
12:s definition som »kvinnograv». 

Kapitel 2.2 presenterar utifrån miljöhistoris
ka och paleoekonomiska frågeställningar en 
landskapsrekonstruktion baserad på strand-
förskjutningsmoddler och kvartärgeologi. Här 

vidareföres gediget en forskningstradition från 
1970-talet 

Presentationen av artefaktfynden i kapitel 3 
är även den gedigen, och har sina forsknings
historiska rötter stadigt fästa i 1900-talets första 
hälft. Man behandlar materialet typ för typ 
med ringa hänsyn till fyndkombinationerna, 
vilket måste falla sig naturligt med tanke på 
gravskicket - platsen har av nödtvång fått be
handlas som en »artefaktgruva». Artefakterna 
inordnas i typologiska utvecklingsserier (»By 
the beginning of the Sth century, the upper 
part [of the crayfish brooches], in the shape of 
a looped band, had developed into a plate-like 
form», s. 38) och geografiska utbredningsom
råden (»Although the Husby brooch, re
garded as the prototype, is a Scandinavian ar
tefact, the crayfish brooches can be described 
as a West-Finnish type», s. 38), med ymniga re
ferenser till äldre litteratur för dateringarna. 
Absoluta och relativa dateringar omväxlar 
utan kommentar. Huvudfrågeställningarna 
rör föremålens funktion, typologiska ur
sprung, geografiska hemvist, datering och ge-
nustillhörighet 

Avsnitten om smycken och vapen utgör 
ganska torr läsning och förhåller sig osjälv
ständigt i förhållande till de åberopade aukto-
riteterna, men de är utmärkta som ingång till 
litteratur och jämförelsematerial för vidare 
studier. I appendix finns kataloger över det 
finska Nationalmuseets hela innehav av två 
vanliga smycketyper: kräftformade bronsspän
nen (80 s t , varav 8 från Vainionmäki) och 
vridna herdestavsnålar i jä rn (47 s t , varav 1 
från Vainionmäki). Detta nyttiga insamlingsar
bete läggs dock inte till grund för någon pröv
ning av vedertagen typologi och kronologi, 
utan ställs tyst till den kommande forskning
ens förfogande. Detta är synd, då till omfånget 
betydande och väldokumenterade nyfynd av 
klassiska fornsakstyper enligt min mening all
tid bör föranleda kritisk prövning av rådande 
uppfattningar. I de kräftformade spännenas 
fall har ju materialet i och med Vainionmäki-
fynden vuxit med över en tiondel. 

Avsnitten om nyttoföremål och keramik 
präglas mera av självständig analys. Kanske har 
detta att göra med att föregångarnas skugga vi-
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lar mindre tungt över dessa lågstatusmaterial 
än över praktfynden? 

Vainionmäki uppvisar en originell version av 
det nordiska venddtidsgravinventariet med 
dess aggressivt lokala former för bronssmycke
na och dess alleuropeiska eggvapen. För en 
svensk venddtidsforskare ser allt nästan be
kant ut - den finska vendeltiden ser ut som 
den gotländska sedd i en skrattspegel, eller 
som den mälardalska kunde göra i en parallell 
verklighet. Grundmönstret är detsamma, men 
starka krafter har modellerat föremålsformer
na till något alldeles eget. 

Här uttryckes en tydligt definierad etnicitet, 
men huruvida denna av samtiden omförhand-
lats och uttryckts på ett germanskt eller ett 
finsk-ugriskt språk kan vi ju strängt taget inte 
yttra oss om i avsaknad av skriftliga källor. En 
slutsats som den följande kan aldrig bli mer än 
hypotetisk: »... the differences between the 
boat inhumation cemeteries of Central Swe
den and the levd-ground cremation cemeter
ies of Vakka-Suomi are so great that it appears 
quite impossible to attribute the Vainionmäki 
graves to Scandinavians» (s. 134). 

För den skandinaviska småimperialisten kan 
det dock vara nyttigt att minnas att stipuleran
det av större germansktalande grupper öster 
om Östersjön med nödvändighet reser möjlig
heten av motsvarande finsktalande grupper 
väster därom! Ingendera tanken kan a priori 
anses vara orimlig, fast båda nog är obekväma 
här och var på respektive sida om brackhavet 
Kanske är det här klokast för arkeologin att ti
ga om det som ämnet inte kan tala om? 

I detta sammanhang måste dock erinras om 
beröringspunkterna mellan den karelska folk
diktningen (mest känd genom Lönnroths Ka
levala) och svenska venddtidsföremål som på
pekats av Aarne Äyräpää och Sune Lindqvist 
(se uppslagsordet Kalevala i »Vendeltidens 
ABC», Vendeltid, SHM 1980). 

Boken om Vainionmäki avslutas med tolk
ningssynteser över den religiösa tro och kult 
som ligger bakom gravplatsen, samt över det 
finska venddtidssamhällets sociala organisa
tion i stort. Den engelska språkdräkten är 
förstklassig. Texten är rikt illustrerad i färg. 
Man har satsat särskilt på arbetsbilder från un

dersökningarna som ger värdefulla upplys
ningar om landskapet, topografin och fältme-
todiken. Planschernas tuschteckningar och 
svartvita fotografier återger materialet möns
tergillt - det bör särskilt poängteras att järnfö
remålen från Vainionmäki har den mest ut
sökta eldpatina. 

Trots de ovan framförda kritiska synpunk
terna vill jag varmt gratulera bokens författare 
till en snabb och fullgod publikation av ett 
mycket spännande material. Här bjudes nog
grant presenterad empiri, omsorgsfullt länkad 
till tidigare forskning men ändå öppen för för
nyad bearbetning, allt i en mycket vacker 
form. 

Martin Rundkvist 

Die Germanen, Studienausgabe. Walter de 
Gruyter, Berlin & New York, 1998. [Off-print 
from Realkxikon der Germanischen Altertumskun
de. Zweite völlig neu und stark erweiterte 
Auflage ... Editors: H. Beck, H. Steuer & D. 
Timpe.] 

Hoops's well-known Encydopedia of Germa
nic studies (Realkxikon der Germanischen Alter
tumskunde), first published in 1911-1919, is 
now being published in a second, wholly revi
sed and very much enlarged edition. The ex
tent of the enlargement appears from the fact 
that while the original edition consisted of a 
total of four volumes of 550 pages each, the 
first twelve volumes of the second (presumably 
less than half of the complete work) covers A-
Greiftierstil in twelve about equally massive vo
lumes. 

The book I shall review here is a direct 
print-out of one single ar t ide in Vol. 11 of the 
Encydopedia: "Germanen, Germania, Germa
nische Altertumskunde". The publishers call 
the book a Studienausgabe, designed for a wider 
public, in particular, university students of 
Germanic studies. 

The scholarly world will be grateful for this 
off-print It provides a wide overview of a com
plicated (and in various ways controversial) 
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field which includes such disciplines as Histo
ry, Law, Religion, Philology and Archaeology. 
The writers, twelve of them in this single off-
print, are all well-known specialists. 

It is especially gratifying that several subsec-
tions discuss fundamental questions of scient
ific method and interpretation. The first edi
tion of Hoops was produced at a time when 
history and philology were still strongly influ
enced by 19th century ideas of evolution and 
nationalism. Things look different now. It is 
not only that the factual basis of our historical 
knowledge has increased enormously: archa
eology is a case in point. The perspectives have 
also changed radically after two world wars, se
veral political revolutions in various countries, 
and the virtual disappearance of European co-
lonialism. 

Such changes of perspective are especially 
noticeable in the longer contributions, such as 
those by Dieter Timpe (65 pages), Heiko 
Steuer (33 pages), and Heinrich Beck (27 pa
ges). These three are also the present-day edi
tors of the whole encydopedia. 

Fundamental questions of scholarly method 
and interpretation are also discussed in briefer 
contributions. For example, the subject of the 
possibly pre-Germanic names of rivers and 
lakes ("Hydronymy") is treated in two paralld 
sections, one by J. Udolph, the other by Th. 
Andersson. They take markedly different 
stånds. 

The large majority of the contributions are 
written by German scholars. This is natural: 
German scholars have always dominated the 
field of Germanic studies. This is also evident 
in the bibliographies accompanying each con
tribulion. For instance, of the 186 items listed 
in the 62-page section written by Dieter Tim
pe, a rough count yields some 15 per cent 
non-German references. Possibly this is quite a 
fair representation. 

My only criticism of this book concerns its 
typographical dress. Of course an off-print is 
an off-print, and an encydopedia has to im-
pose a reasonably uniform typographical and 
stylistic dress on the various contributions. But 
while the ordinary users of the encydopedia 
are experienced researchers who know what 

they are looking for, and what they can expect, 
the present off-print is explicitly directed to a 
wider audience, induding young students. 
They will find it exceedingly difficult to find 
their way in this book of 258 pages, where 
there are no column headings anywhere, and 
where not a single bold-face type ever hits the 
eye, to indicate where one section, or sub-sec-
tion, or sub-sub-section begins or ends. Surdy 
the editors could have at least re-edited the in
itial table of contents, to enable the reader to 
get a quick overview of such an extremely 
complex and rich text, written in a strict, 
scholarly style. I think, in fact, that this would 
serve a useful purpose for every long ar t ide in 
the remaining parts of the Encydopedia. In a 
work of many thousand pages, the extra space 
needed would be negligible. 

Alvar Elkgård 
Rattgatan 2, 426 76 V Frölunda 

Lubecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Han-
seraum I. Stånd, Aufgaben und Perspektiven. Amt 
ftir Archäologische Denkmalpflege der Hanse
stadt Lubeck. M. Gläser Hsg. Lubeck 1997. 
504 s. ISBN 3-7950-1222-8. 

I oktober månad 1995 hölls ett seminarium i 
Lfibeck-Travemunde. Det var det första i en se
rie kallad »Lubecker Kolloqium zur Stadtar-
chäoligie im Hanseraum I, Stånd, Aufgaben 
und Perspektiven». Under 1997 kom föredöm
ligt nog föredragen från seminariet i tryck, re
digerade av U. Meyenborg och utgivna av M. 
Gläser. Ett praktverk på 500 sidor - med 44 ar
tiklar från olika platser: Irland (1), England 
(4), Belgien (2), Nederländerna (3), Tyskland 
(12), Polen (4), Litauen (2), Lettland (1), Est
land (2), Ryssland (2), Finland (1), Sverige 
(4), Norge (2) och Danmark (2), samt 2 sam
manfattande artiklar. 

I artiklarna beskrivs den arkeologiska varda
gen i de olika städer som var representerade. 
Man får en god överblick över det arkeologis
ka forskningsläget inom ett stort och delvis ti
digare ganska okänt område. Möjligen kan 
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man fundera på hur representativa de presen
terade materialen är för de olika ländernas ar
keologiska situation. Det är dock slående hur 
speciell den antikvariska situationen är i Sveri
ge, och delvis i övriga nordiska länder. Här har 
fornminneslagen och den praktiska tillämp
ningen av denna, på just medeltida stadsmate-
rial, inneburit att vi har en mycket äldre tradi
tion för arkeologiska undersökningar än 
många andra av de platser som redovisas i 
skriften. 

Visst finns det undantag, men en arkeolo
gisk tradition som t ex . i Lund, med anor från 
tiden strax före sekelskiftet 1900, är mest van
lig inom Skandinavien. Under 1960-70-talen 
sker en stor förändring - en ökad medveten
het om vad arkeologisk verksamhet kan bidra
ga med i historieskrivningen. Det framgår tyd
ligt att detta gäller såväl i vårt eget land som i 
Skandinavien i stort och inte minst i övriga de
lar av Västeuropa. Stora undersökningar ge
nomförs, finansierade på olika sätt, genom 
bildandet av arkeologiska »skyddsorganisatio
ner», privata stiftelser, universitet, uppdragsar
keologi bekostad via lagskydd av exploatörer 
och genom privata sponsorkampanjer. Under 
hela 1980-talet fortsätter denna verksamhet 
och i slutet av det årtiondet kommer nästa »ex
pansionsperiod», som egentligen inte riktigt 
tycks ta fart förrän under de första åren av 
1990-talet Detta gäller främst utmed hela 
Nordsjökusten, men inte minst länder och stä
der längs södra och östra Östersjökusten. 

Visserligen kan bilden färgas av att det finns 
många fler representanter från dessa områden 
än från t.ex. Skandinavien - även här vet vi j u 
att stora undersökningar ägt rum, och att en 
hel del arbete lagts ner på att bearbeta och 
publicera material. Trots att verksamheten 
glädjande nog kommit igång på nya platser 
och medvetenheten ökat på andra, tycks det 
som om den arkeologiska verksamhet som be
drivs fortfarande sker i ganska blygsam skala. 
Organisation och finansiering varierar stort, 
men ett genomgående bekymmer är en myck
et begränsad personalstyrka och små medel 
för annat än det direkta fältarbetet; den bas
verksamhet som innebär avrapportering och 
konservering av ibland enorma fyndmassor 

verkar minst lika pressad som på 1970-talet 
Verksamheten tycks till största delen vara styrd 
av ett tänkande kring insamling och lagring för 
framtida forskning. 

Kronologiska frågor står i fokus på önskelis
tan över det som behöver göras först, oftast ut
tryckt som ett behov av upprättande av kera
rniska kronologier. Här finns mycket utrymme 
för nytänkande! Vilka dateringsmöjligheter 
står till vårt förfogande idag? Vad har hänt in
om arkeologisk forskning sedan 1970-talet, 
vad gäller utnyttjande av flera olika typer av ar
keologiska material för bl.a. dateringar? In
samling av arkeologiska data borde alltid åtföl
jas av en diskussion kring prioriteringar gjorda 
utifrån den kunskap som äldre verksamhet ge
nererat. Det är väl inte så att det s.k. fyndber
get fortfarande håller på att växa och nu också 
breder ut sig geografiskt? Det finns ju utmärk
ta exempel på vad en samlad genomgång av 
ett arkeologiskt material kan ge, inte minst 
från både Danmark och Norge och i viss mån 
Sverige. England har varit lite av föregångare 
när det gäller den publika verksamhet som 
också är viktig att bedriva kring det arkeologis
ka fältvarbetet i sig - men också kring den vi
dare historieskrivningen. 

En hel del är ju på gång, och i ett europeiskt 
perspektiv ser det ut som om vi trots allt borde 
vara stolta över de resurser som har satsats, 
t.ex. på just medeltidsmuseer, i Sverige under 
de senaste åren. Trots personalbrist även här 
tycks vi ligga i en helt annan division än vad 
många andra av de presenterade städerna gör. 
I artiklarna redogörs för storleken på den ar
keologiska staben i vardera av de orter som 
presenteras. Lubeck och vissa andra städer på 
kontinenten utgör lysande undantag, i övrigt 
finns oftast en ensam arkeolog eller ibland ett 
par som skall vaka över att medeltidsarkeolo
gisk verksamhet bedrivs över huvud taget -
och resurserna för säsonganställda är ofta be
gränsade. Statliga bidrag varvas med privata 
sponsorpengar, och i några fall tycks universi
teten eller större museer involverade i arbetet. 
Nästan undantagslöst beskrivs dock arbetssitu
ationen sådan att man är glad om man hinner 
rädda något i fält, och man ser behov av vidare 
bearbetning men har inga möjligheter att gö-
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ra detta - och inte heller att publicera materi
alet. 

I en sammanfattande artikel på slutet disku
teras just frågan om den svaga kopplingen 
mellan meddtidsarkeologiskt fältarbete och 
universitetsutbildning och vidare forskning. 
Fortfarande finns det ytterst få institutioner 
med medeltidsarkeologisk inriktning på våra 
universitet i Nordeuropa. Tyvärr kan man i de 
olika artiklarna tydligt ana att glappet mel
lan de s.k. yrkesverksamma arkeologerna och 
forskningsvärlden är nästan detsamma som 
det var på 1970-talet Här är mycket på gång, 
inte minst i Skandinavien, och hade fler orter 
varit representerade på seminariet hade detta 
troligen framgått. Men trots detta accentuerar 
den presenterade verksamheten, att detta är 
frågor som borde prioriteras om vi inte skall 
drunkna under obearbetade fyndmassor och 
insamlad fältdokumentation. Arkeologi är ju 
så mycket mer. 

Genom att läsa de olika lägesrapporterna i 
publikationen står det dock klart att inom det 
område som representerats på seminariet lig
ger den medeltidsarkeologiska verksamheten i 
de skandinaviska länderna, och inte minst i 
Sverige, långt framme. Detta gäller allt - från 
bevakning och arkeologiskt fältarbete till pu
blik verksamhet, forskning och publicering. 
Trots det vet vi hur oändligt mycket som åter
står att göra även här. En inventering av det 
stadsarkeologiska och medeltidsarkeologiska 
läget i Nordeuropa, som var huvudtema på se
minariet och som presenteras i boken, ger en 
mycket intressant exposé över vad som är på 
gång. Den skriftliga redovisningen sporrar till 
vidare arbeten med de material som finns när
mast. 

Artiklarna i boken är omväxlande på engel
ska och tyska (med en sammanfattning på 
motsatt språk som används i artikeln). Ett ut
byte av idéer och kunskap i seminarieform och 
i skrift är den viktigaste tillgången vi har för 
närvarande, nu när vi återigen i allt större ut
sträckning också börjar publicera oss på andra 
språk än svenska. 

Kristina Carlsson 
Arkeologiska institutionen 
Sandgatan 1, 223 50 Lund 

Johan Pettersson, Anonyma fiskeläger - märkliga 
kullurminnen i Bohusläns skärgård. Författarens 
förlag (Stockevik). Uddevalla 1995. Inb., 91 s. 

Johan Pettersson, som också varit verksam som 
präst på Tjörn, är en flitig och produktiv kul
turhistorisk författare med avsevärd bredd. 
Hans publikationer har genom åren omfattat 
såväl arkeologiska som historiska ämnen (häll
ristningar, folktradition och kulturlämningar i 
kust och skärgård i Bohuslän). Dr Pettersson 
var utan tvekan pionjären på det fält han här 
beskriver. Redan åren 1948-51 publicerade 
han undersökningar och uppgifter kring vad 
han här kallar stenringar. Dessa finns också re
dovisade i hans doktorsavhandling i etnologi 
1953, som förblivit egendomligt obemärkt. In
te minst de arkeologiska resultaten av författa
rens undersökningar hade förtjänat ett bättre 
öde. 

Försöket att 1952 rekonstruera en sentida 
användning av stenringarna på grundval av då 
ännu levande muntlig tradition var unikt och 
förtjänar den uppmärksamhet det har fått ock
så i den nya boken. En värdefull intervju i an
slutning härtill publiceras f.ö. på sid. 63 f. Man 
kan dock efterlysa mera variation i den foto
grafiska dokumentationen, inte minst genom 
närbilder. Den ger anledning till tankar även 
kring andra områden. Användningen av tång 
till tätning och bädd är ett av de konkreta drag 
i de bohuslänska stenringarna som näppeligen 
hade varit möjligt vid så många platser i norra 
Östersjön. Vad var alternativet? 

I detta arbete är presentationen av stenring
arna utförligare än tidigare. Deras karaktär på
visas och avgränsas från andra lämningar samt 
sammanställs med historiskt kända lokaler vid 
1500-talets storfisken. Därefter redovisas mate
rialet i ett antal exempel, där dateringsmeto
der kritiskt granskas (som den nya lavdate-
ringen, vilken i princip utdöms). Till slut be
handlas funktion och förhållande till perma
nen t ! fiskelägen. 

Både författaren och fornminnesinventare 
som Peter Norman har eftersträvat en diffe
rentiering i funktion och datering bland läm
ningar av denna typ. Problem har uppstått 
med benämningar på lämningarna, inte minst 
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därför att det finns uppenbara både likheter 
och olikheter mellan Östkusten och Västkus
ten och även mellan lämningar inom dessa 
geografiskt bestämda områden. Pettersson kri
tiserar med fog den märkliga termen »hägna
der» (tidvis använd av GAM). För fornminnes-
inventerare har övergripande termer för hela 
landet varit av nöden. Johan Pettersson nagel
far också dessa, men utgår från en snäv be
gränsning till Bohuslän i sitt begrepp »sten-
ringar» eller »stenkretsar». En indelning av 
variationerna med bas i formen är enligt Pet
tersson betydelselös och »närmast ett självän
damål» (s. 26), ett påstående som recensenten 
i högsta grad finner förhastat. I inte minst det 
norrländska materialet finns all anledning att 
fästa sig vid dessa variationer. De kan ha såväl 
funktionell, dateringsmässig som kulturell och 
etnisk betydelse. 

Tomtningarna eller stenringarna har, i mot
sats till författarens påståenden, tidigt ansetts 
som väggkonstruktioner, med lättare tak (se
gelduk el. dyl.), medan husfundament, där 
formen avpassats till liggande timmer eller 
plank, har hänförts till en särskild typ, (hus)-
grunder. Normans definition av tomtningar 
som försedda med en maritim begränsning 
gäller inte vare sig norska tufter eller stalo-
tomtningar. Här har ånyo slagits in en del dör
rar som redan står vidöppna. Men författaren 
har rätt i att det är påfallande hur lätt inkonse
kvenser och luddiga benämningar präglat en 
del andra resonemang . 

Johan Pettersson gör ett aktningsvärt försök 
att strukturera genom arkeologiska fynd och 
historiska källor. Lämningarna tillskrivs inte, 
som ofta händer, den stora sillfiskeperioden 
1556—1589. Sillben saknas märkligt nog bland 
fynden. I och för sig kunde detta ha föranlett 
en källkritisk anmärkning om möjligt förbise
ende av denna fiskarts obetydliga rester i jäm
förelse med andras. De dyker ju oftast upp så 
fort man får upp ögonen för den noggranna 
sållningens betydelse . 

En del undersökta hyttlämningar förefaller 
också generellt ha större spridning i tid än 
1500-talets senare hälft. Författarens jämförel
ser med Norge är naturliga (s. 59). Tomtning
arna i Bohuslän kan därmed, enligt Petters

son, snarast uppfattas som den lokala kustbe
folkningens ly vid speciellt fiske, särskilt på 
gråsej och makrill. De ligger merendels i mera 
utsatta lägen än fast bebyggelse, vid grunda vi
kar med jämn botten, alltså med fiskeplatsen 
(vaddräkten) i direkt anslutning. Här har sam
ma typ av gruppering av lokalerna gjorts som i 
differentieringen av fiskarly och hyttor för säl
jakt i Norrland (Norman; Lindström & Olofs
son). 

Viktigt är också påpekandet, att det stora 
sillfisket ägde rum på vintern. Resonemanget 
borde dock ha utbyggts med hänsyn till lokal 
ekologi och till arbetsrytmen i kustsamhället. 
Som författaren säger har den kärva årstiden 
rimligen haft konsekvens för behovet av upp
värmning, även i tillfälliga bostäder. Sådana in
rättningar saknas i de egentliga stenkretsarna. 

Ett annat spännande men något egendom
ligt konstaterande är det att med de norska 
historiska källornas »fiskdeye» i dess medelti
da betydelse inte menas en bebyggelse utan ti
den och platsen där man under särskilda för
hållanden kom samman. Mig veterligen avses 
därmed enligt vedertagen terminologi snarast 
hamnen. Författaren jämför dock med be
nämningarna »vinteride» för uppläggandet av 
skeppen efter seglationssäsongen och »falke-
leie» för jakten på falk (s. 14). 

Benämningen »fiskesafter» från 1400-talets 
Norge förtjänar intresse på flera sätt, även om 
den enligt Johan Pettersson endast betecknar 
själva fiskeplatsen. En i hög grad förbisedd kul
turrörelse, stadsborgares (Gävlebors och and
ras) långdistansfiske längs Norrlandskusten -
belagt från 1500-talet och helt utplånat först 
kring 1900 - har förutom av recensenten själv 
av flera skribenter med fog jämförts med en 
fäbodvistelse till sjöss. Det är givetvis alltför vå
gat att på grundval av denna term mer än an
tyda möjligheterna till säsongsvariation i nä
ringarna. Denna aspekt berörs inte i övrigt i 
den recenserade texten, varför associationen 
ändå inte är helt förfelad. 

Johan Pettersson ursäktar sig också för den 
missuppfattning som han sedan själv lyckats 
sprida till andra, att den tyske forskaren Theo
dor Tomfobrde i sin avhandling 1909 med be
nämningen »vilda läger» avsett dessa tillfälliga 
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hyttor. I stället syftar den på ansamlingen av 
uppankrade båtar vid de stora sillfiskena på 
1500-talet (nots . 74 f.) . 

Andra upplysningar av betydelse för diffe
rentiering av de materiella lämningarna är be
tydelsefull. Avsaknaden av »kvinnliga» föremål 
gör det tydligt att enbart män har deltagit i fis
ket härute. Någon kontinuitet kan för de bo
huslänska stenringarnas del inte spåras till per
manenta fiskelägen och strandsittarlägen i 
senare tid - utom möjligen i något isolerat fall. 
Just denna brist på direkt relation är dock in
tressantare än vad författaren mäktat utreda i 
denna lilla skrift. En modell med hänsyn till 
säsongsmässig variation är möjlig. Bristen på 
relation till det stora sillfisket borde ge anled
ning till reflexioner av liknande art. 

Pettersson förtjänar som sagt - om än sen
kommen - uppskattning för sitt långvariga ar
bete. I huvudsak tror recensenten att han har 
rätt i sin analys. Men mycket återstår också i re
sonemanget Kanske har några uppslagsändar 
presterats ovan. Det är beklagligt att ämnet in
te har avkastat flera målinriktade undersök
ningar än vad som blivit fallet Peter Normans 
avhandling Medeltida utskärsfiske (1993) fram
står som den viktigaste grundstenen i en fram
tida forskningsstrategi för östkusten. Särskilt 
föredömlig är den beträffande de genomarbe
tade alternativa modellerna. Johan Pettersons 
bok är en lämplig utgångspunkt för vidare ar
beten i väst. 

Författaren är väl insatt i litteraturen och re
dovisar främst den Atlantvända delen, även 
om den litet större översikten ibland glappar 
(senast Lindström & Olofsson i Arkeologi i norr 
4 / 5 , Umeå 1993). Referensen finns i notappa
raten, men man saknar en litteraturförteck
ning i slutet. En hänvisning till den utmärkta 
doktorsavhandlingen från 1953 skulle inte 
räcka. 

Christer Westerdahl 
Inst for Arka-oloi og Etnologi 

Vandkunslen 5, DK-1467 Köbenhavn K 
chriwesl@coco.ihi.kn.dk 

Simon Schama, Landscape and Memory. Vintage 
Books, New York 1996. 652 s. ISBN 0-679-
73512-7. 

Simon Schamas Landscape and Memory är en 
bok att återkomma till många gånger. Med si
na 652 sidor och enorma ämnesbredd är det 
inte den typ av bok som man läser och lägger 
undan efter en helg. De olika berättelserna är 
uppbyggda av flera »lager» och jag upptäcker 
hela tiden nya spännande infallsvinklar när jag 
nu tittar tillbaks i boken. 

Simon Schama är historiker, ursprungligen 
från London och nu bosatt i New York, och 
han ger prov på en imponerande lärdom och 
bredd i referenserna. Boken spänner över så 
vida fält som bisonoxens betydelse för den li
tauisk-polska identiteten, olika myter som knu
tits till Nilens vatten genom tiderna och nazis
ternas kult av den germanska urskogen. 

Landscape and Memory är indelad i fyra delar 
där var och en av de tre första tematiskt be
handlar skilda naturfenomen: skog, vatten ocb 
berg, samt en sista del som för samman dessa 
komponenter. Varje del är indelad i kapitel 
och mindre avsnitt som går alldeles utmärkt 
att läsa fristående. Boken innehåller en 
mängd bilder, både svart-vita och ett Heltal 
planscher i färg. Bilderna är långt mer än il
lustrationer, i flera av avsnitten utgår analysen 
från bilderna, och genom dem kan vi se hur 
olika föreställningar kring landskapet tydlig
görs på ett sätt som skulle vara svårt att ut
trycka med ord. Ofta tas avstamp i olika epo
kers landskapsmåleri. Här återfinns både de 
inriktningar som strävar efter att återge den 
»rena» naturen, där konstnären skall vara 
osynlig, och de konstnärer som mycket medve
tet spelar på föreställningar kring naturen. 
Schama demonstrerar hur man i alla dessa bil
der kan spåra olika tiders förhållande och fö
reställningar lill naturen, och även hur dessa 
föreställningar är beroende av, och kommuni
cerar med, varandra. 

Den grundtanke som utgör bokens kärna är 
att landskapet är kultur innan det är natur, 
dvs. att också del vi kallar natur är en mänsklig 
produkt - ett resultat och en skapelse av min
nen och idéer. Landskapet är enligt Schama 
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byggt lika mycket av minnets som av bergets 
avlagringar. Även vildmarken och urskogen är 
produkten av våra föreställningar. 

Det är vanligt att man i vår miljödebatt be
skriver människan som den stora förstöraren 
av naturen och hävdar att människan av idag 
skulle ha tappat den ursprungliga kontakten 
med naturen. Ibland sätts startskottet för den
na exploatering av naturen vid upplysningsti
den, ibland vid jordbrukets uppkomst och i 
några fall ännu tidigare. På liknande sätt häv
dar man också att dagens västerländska män
niska saknar myter kring naturen, och att man 
måste gå till andra, mer »ursprungliga», kultu
rer för att finna sådana myter. Det senare ifrå
gasätts av Schama som i stället ser hela vår 
landskapstradition som en kulturell produkt, 
byggd på ett rikt lager av myter, minnen och 
idéer: »The cults which we are told to seek in 
other native cultures - of the primitive forest, 
of the river of life, of the sacred mountain -
are in fact alive and well ...» Syftet med Land
scape and Memory är just att återfinna det vi 
trodde oss ha förlorat. 

Schama bedriver vad han själv kallar en ut
grävning av det vi finner vara självklara före
ställningar om naturen. Han tar oss med på 
slingrande vägar, genom de lager av myter 
som ligger under ytan, hundratals eller kanske 
tusentals år tillbaks. En sådan »utgrävning» 
företar han exempelvis på föreställningarna 
om den germanska urskogen. 

Med Tacitus Germania som utgångspunkt lar 
vi följa de krokiga vägar som föreställningar 
kring natur och identitet har tagit. I Tacilus 
beskrivning är germanerna framför allt det 
som romarna inte är: primitiva vildar som be
bodde (för romersk smak) ogästvänliga skogar 
och träskmarker. För romarna stod urskogen 
för något farligt och skrämmande, det var ju 
t.ex. här som Arminius väntade på den romer
ska armén år 9 e.Kr. Barbarerna karaktäriseras 
som ett träddyrkande naturfolk medan romar
na själva byggde monument , hus och vägar i 
sten. 

Ett tusen lem hundra år senare pågick vn 
annan slags strid mot Rom, den kyrkliga, och 
man försökte på olika sätt distansera sig mot 
det starka påvedömct Nu framställdes skogen 

inte längre som en plats för brutalisering och 
vildhet utan den hade blivit grogrunden för 
välstånd och hälsa - den vilda urskogen hade 
förvandlats till ett humant landskap. Inom bå
de litteratur och konst skildrades skogen som 
det som skilde det friska Tyskland från det för
störda och urbaniserade Italien. Här var sko
gen inte bara en fond för arkitektur och konst 
- den var själva historien. 

Skogen som symbol för det autentiskt tyska 
levde vidare genom århundradena och före
ställningarna kring den växte sig starka i slutet 
av 1800-talet Dessa föreställningar utnyttjades 
naturligtvis av nazisterna. Hermann, det tyska 
namnet på Arminius, framställdes som en hjäl
te, och även Tacitus utnyttjades i den nazistiska 
propagandan. Den germanska urskogen dyr
kades och förekom överallt i propaganda och 
konst där den ställdes mol det moderna och 
degenererade. Inte minst i den arkeologiska 
litteraturen i början av seklet är detta tydligt. 
Denna nazistiska vurm för urskogen har gjort 
att man aktat sig för att anspela på »den ger
manska skogen» efter andra världskriget 
Schama går dock vidare och visar hur man un
der de senaste årtiondena har försökt att åter
föra den germanska skogen i konsten, men 
denna gång med en medvetenhet om dess 
plats i historien. 

Schama framhåller alltså det tidsdjup som 
finns i många natursymboler. Intressant är att 
det inte verkar vara ett hinder att en symbol 
som spelat en stor roll i en religion överförs till 
en annan och kanske »konkurrerande» reli
gion. Tvärt om verkar det ibland som att en 
symbols långa historia förstärker dess roll i det 
nya sammanhanget I det faraoniska Egypten 
var obelisken av stor religiös betydelse. Denna 
pelare av sten symboliserade solens strålar, och 
ofta stod obeliskerna i par framför templen. 
För romarna var detta väl känt, och genom det 
enorma företaget atl Hylla obeliskerna till 
Rom överförde man den religiösa associatio
nen till det romerska imperiet och lät dem 
symbolisera härskarens storhet. 

I det kristna 1500-talets Rom fick obelisker
na ännu en renässans. Man kände otvivelaktigt 
till bur de hamnat i Rom och syftet var nu att 
transformera dem till ytterligare en religion. 

Fornvännen 94(1999) 



296 Recensioner 

Det kristna övertagandet av dem skulle visa på 
kristendomens överlägsenhet, och man passa
de också på att tillföra nya myter till den redan 
förut rika floran. Obelisken vid Vatikanen sa
des t.ex. ha varit vittne till S:t Peters martyr
död. I slutet av 1500-talet restes många av de 
obelisker som fallit omkull sedan romarrikets 
storhetstid, och för att slutligen markera det 
kristna övertagandet av dem tillfogades också 
kristna symboler i form av kors och påveem
blem. Här tydliggörs symbolernas stora vikt 
och hur makt över historien genererar makt i 
samtiden. 

I den avslutande delen får vi följa drömmen 
om Arkadien: från det otämjda och vilda Arka-
dien där guden Pan härskade, över kloster
trädgårdarnas »inhägnade paradis», till de jät
telika parker och trädgårdar som anlades vid 
de europeiska slotten. Trädgården blev ett sätt 
att återskapa den botaniska totaliteten i Edens 
lustgård. Man systematiserade och benämnde 
- genom kunskapens makt försökte man tämja 
naturen. Anda från Vergilius dagar hade dock 
dessa »återskapade Arkadien», primitiva som 
pastorala, varit överklassens angelägenhet I 
mitten av 1800-talet skapades det första »folkli
ga» Arkadien i Fontainebleau utanför Paris. 
Här finner vi ursprunget till våra dagars fot
vandringar, med guidade vandringsleder och 
stigar. 

Detta är bara några exempel på de många 
historier som finns att läsa i Landscape and 
Memory. Genom dessa berättelser, som knyter 
nutida föreställningar till historiska, övertygar 
Schama om att myter om naturen inte bara 

står att finna hos »naturfolk» utan att de före
kommer i alla typer av samhällen. Schama 
lyckas också med att berätta en annorlunda 
historia där gränsen mellan natur och kultur, 
liksom mellan samtid och förflutet, inte är så 
tydlig: »For it seems to me that neither the 
frontiers between the wild and the cultivated, 
nor those that lie between the past and the 
present, are so easily fixed. Whether we 
scramble the slopes or ramble the woods, our 
Western sensibilities carry a bnlging backpack 
of myth and recollection.» 

Föreställningar kring landskapet verkar såle
des vara grundläggande för den kulturella 
identiteten, och människan överför idéer om 
sig själv och sin plats i världen på naturen. En
kelt uttryckt kan man säga att människan speg
lar sig själv i naturen. Detta gör Landscape and 
Memory till en viktig bok för arkeologen, efter
som den visar att vi kan skapa en förståelse för 
den forntida människan, inte bara utifrån 
hennes artefakter, utan också genom det land
skap hon levde i. De analyser från makrofossil 
och pollen som görs vid arkeologiska under
sökningar bör alltså inte bara utnyttjas för att 
klargöra den forntida ekonomin. I framtiden 
kommer vi kanske att få se hur de i än högre 
grad används för att tolka det landskap män
niskorna levde i, något som borde vara en ut
gångspunkt för en vidare förståelse av forntida 
myter och föreställningar kring naturen. 
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