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Archaeology andHistory of Churches inBalticRegion.
Symposium, June8–12, 2010,Visby, Sweden. Red. Joa-
kimHansson&HeikkiRanta.LänsstyrelsenGot-
lands län & Högskolan på Gotland. Visby 2011.
317 s. ISBN 978-91-978237-3-9.

Med få årsmellanrum har det arrangerats kyrko-
arkeologiska symposier, som har roterat mellan
de nordiska länderna –Århus 1981, Kalmar 1984,
Åbo 1987, Trøndelag 1990, Viborg 1993, Skåne
1996, Grankulla 2001, Vest-Agder 2004 och Ka-
lundborg 2007. Initiativet kom från de nationella
forskningsmiljöerna kring publicering av kyrkor
–DanmarksKirker, Sveriges kyrkor,NorgesKir-
ker och Finlands kyrkor. Det har dock förekom-
mit enstaka bidrag även från Island och Estland.
Symposiebidragen har sedan gjorts tillgängliga i
tidskriften Hikuin (nr 9, 12, 17, 20, 22, 24, 30, 33
och 36).

När det senast blev Sveriges tur påtog sig fors-
kare påGotland arrangemanget.Man önskade att
också de baltiska länderna skulle varamed, vilket
är förståeligt med tanke på öns placering och roll
i Östersjön, och bidragen skulle vara på engelska.
Förlaget Hikuin menade att man då frångick den
ursprungliga idénmednordiskamöten och att tid-
skriftensabonnenter inteönskadeengelsk-språkiga
artiklar. Gotland svarade att engelskan är nöd-
vändig i dagens vetenskap och att man då kunde
publicera sig i andra sammanhang. Även tidigare
språkproblem kom framur skåpet. Hikuin svara-
de med att man då tänkte sluta medverka i de
nordiska kyrkoarkeologiska symposierna.

Gamla koncept kan behöva nytt innehåll.
Mycket har ändrat sig sedan 1980-talet. Järnridån
genom Östersjön har fallit liksom huvudparten
avdenationellakyrkoverken.Engelskanärdagens
språk i vetenskapen, och den behövs omman vill
samtala kring Östersjön, men artiklarna iHikuin
har även nått andra än kollegerna.

Konflikten kring de nordiska kyrkoarkeolo-
giskamötenas upphörande, fortsatta existens eller
förnyelse är emellertid trist för den som primärt
är intresserad av kyrkoarkeologin.

Nu föreligger de flesta av bidragen frånmötet
påGotland 2010 i formav en antologi. Ingenhän-
visning görs till de tidigare nordiskamötena eller
till konflikten som rasade på nätet, men uppläg-
get känns igen.

Boken inledsmed ett förord avden ena redak-
tören (Hansson) och innehåller sedan23 artiklar,
som är disponerade efter länder: tre artiklar från
Sverige, två från Danmark, två från Norge, fem
från Finland, sju från Estland, en från Lettland
och tre från Litauen.

Vi får en utmärkt och rikt illustrerad översikt
över något av det som försiggår inom dagens kyr-
koarkeologi i Norden och Baltikum. Här samsas
beskrivningar av monument och presentationer
av forskningslägetmed nya undersökningar, ana-
lyser och tolkningar. Gemensamt för de flesta är
ett sökande efter ny kunskap. Sedan märks tyd-
ligt i Baltikum en strävan efter att antikvariskt
kunna hantera ett försummat kulturarv efter alla
turbulenta årtionden. Det har blivit mycket om
kyrkoarkeologi vid Östersjön, men inte enbart,
liksom inte heller språket konsekvent är engelska
eftersom en artikel märkligt nog är på norska.

Allt kan inte nämnas, men här finns t.ex. fun-
deringar kringhurmankanhanterar kyrkoarkeo-
logiskaundersökningarochuppnårtillräckligkom-
petens i ett decentraliserat system, när ärendena
är få (Kjellberg); ett resebrev från Etiopiens runda
kyrkor (Jansson); en diskussion om borgkyrkan i
Vordingborg (Danner Lund); en presentation av
en ny inventering av stenhuggarmärken vid Ni-
darosdomen i Trondheim (Kristoffersen); inlägg
ommurbruksdateringar i Åbo och på Ålandsöarna
(Ringbom,Lindroosm.fl.); en presentation av ett
ambitiöst projekt kring reliker (Taavitsainen);
en lärorik forskningshistorisk översikt över de
medeltida kalkmålningarna i Estland (Randla);
en intressant digitalisering av dokumentationen
av de estniska kyrkorna (Soodla); en nyttig över-
siktöverviktigareundersökningar iLitauen(Janu-
soniene); samt enpåstått postmoderndiskussion
av katedralen i Vilnius och Vasaättens bidrag till
kanoniseringen av S:t Casimir (Skerniskis).
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Boken är läsvärd men har många brister. Bi-
dragen är ojämna i kvalitet och utförande. I för-
ordet förklaras, att »The articles of this book are
presented in the way they were delivered to the
editors.» Redaktörerna lägger sedan allt ansvar
för innehållet, texten, språkgranskningen, refe-
renser och illustrationer på författarna. Detta är
smått obegripligt. Och det har blivit därefter,
d.v.s. mycket ojämnt, från det excellenta till det
pinsamma: många stavfel, emellanåt halvdålig
och någon gång katastrofal engelska, bilder som
är oläsbara eller delvis har hamnat utanför boksi-
dan, noter och litteratur uppställda efter envars
behag, skiftande förekomst av abstracts och sam-
manfattningar. Även trycket på omslaget krång-
lar genom att gradvis försvinna medan jag läser.

Med relativt minimala redaktionella insatser
kunde boken ha uppnått en högre kvalitet värdig
ämnet och bidragen.Nu liknar det en vetenskap-
lig publikation, men påminner vid närmre påse-
ende tyvärr om texter som görs tillgängliga före
en konferens. Det hela är mycket långt från Hi-
kuin, om man vågar göra denna jämförelse, men
syftet har kanske varit att vara snabb och tillgäng-
lig internationellt. Men då måste engelskan för-
bättras (se t.ex. boktiteln).Ochvadgäller tillgäng-
ligheten så finns boken vid detta häftes presslägg-
ning (november 2012) enligt databasen Libris i
Sverige enbart i biblioteket vid Länsmuseet på
Gotland. Mötesdeltagare som jag har träffat
kände inte till att boken hade kommit ut, och
själv upptäckte jag det av en tillfällighet då jag
fick mig tillskickad en kritisk recension (skriven
av Knut Drake i SKAS 2011: 3) av en av artiklar-
na. Så även distributionen kan förbättras till näs-
ta gång.

JesWienberg
Institutionen för Arkeologi och Antikens historia

Lunds universitet
Box 117

SE–221 00 Lund
Jes.Wienberg@ark.lu.se

Jade.Grandes haches alpines duNéolithique européen.
Ve et IVemillénaires av. J.-C.Red. Pierre Pétrequin
et al. Centre de Recherche Archéologique de la
Vallée de l´Ain. Besançon2012. 2 volymer, 1518 s.
ISBN 978-2-84867-412-4.

Det finns högst varierande uppfattningar vad som
är estetiskt tilltalande i förhistoriskmateriell kul-
tur. Likväl är det vissa föremål som tilldrar sig ett
speciellt intresse. Jag är inte ensam om att ha en
viss preferens för föremål i jade även omdetmås-
te påpekas att föremål i dettamineral saknas näs-
tan helt från den skandinaviska stenåldern.Män-
niskor nästan jorden runt har tilltalats av den
vanligtvis gröna lystern som framkallas vid slip-
ning av de båda silikaten nefrit och jadeit.

Intresset för främstyxor tillverkade i jade fram-
går inte minst av denna publikation där högst
varierande aspekter presenteras av 51 författare i
två stora volymer. Under främst det femte årtu-
sendet f.Kr. urskiljs ett betydande antal arkeolo-
giska kulturer i Europa. I denna variationsrika
miljö uppträdde jadeyxor som en förbindande
länk. Mest uppmärksammade har de yxor varit
som i depåer eller gravar påträffats i Bretagne; de
är upp till ett fyrtiotal cm långa men bara ett par
cm tjocka. De mer än 1800 kända exemplaren
finns spridda från Svarta havet i öster till Irland i
väster, från Sicilien i söder till Danmark i norr,
med några få osäkra exemplar. Yxorna påträffas i
något som kan betecknas som elitära miljöer och
har därför tillmätts stor symbolisk betydelse.

Vid inventeringen har man uppmärksammat
att det finns jadeyxor från andra delar av världen
somhar hamnat i europeiska samlingar. INeder-
länderna finns exemplar från västra Nya Guinea
medan de från öns östra del företrädesvis hamnat
i England. I Frankrike är det främst exemplar
från Nya Kaledonien, Polynesien och Karibien.

Länge var ursprunget för råmaterialet till de
europeiska jadeyxorna okänt. Genom att under
ett flerårigt sökande tillämpa bl.a. etnografiska
modeller baserade på situationen påNyaGuinea
kunde man 2003 identifiera en jadeförekomst
inomMontViso-massivet i västligaste Italien. På
några av lokalerna fanns också rikligt med avfall
från brytning. Den alpina jaden påträffas på en
höjdmellan 1700och2400m. Sannolikt finns det
ytterligarebrytningsplatser i alpzonen. Inlednings-
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vis, d.v.s. omkring 5300 f.Kr., användes eld för att
frigöra lämpliga råmaterial. Senare övergickman
till att såga ut stora partier för att framställa de
yxbladen. Jade är hårt och det påstås ta mer än
dubbelt så lång tid att slipa en jadeyxa somen lika
stor flintyxa. Fastänmindre jadeyxor har enbety-
dande spridning har den aktuella forskningsgrup-
pen i första hand inskränkt sig till att totalinven-
tera de yxblad som är minst 13,5 cm långa, ett ar-
bete som tagit 15 år. Jadeyxorna är funna upp till
3000 km från sitt ursprung. Flertalet återfinns
mot väster och merparten har cirkulerat under
perioden 4600–3700 f.Kr. De nya analyserna vi-
sar är att det samtidigt fanns kopparyxor och vis-
sa guldföremål i cirkulation, men då främst i den
sydöstra delen av Europa. Man kan således dela
upp Europa i en västlig jadekrets och en östlig
kopparkrets. Först i slutet av det femte årtusen-
det tog kopparn överhanden även i väst.

Det är högst osäkert ifall de långa yxbladen av
alpin jade över huvud taget hade någon praktisk
funktion. De uppfattas som oproportionerliga
och obalanserade. Råvarutillgången var begrän-
sad liksom tiden under året då råvaran var till-
gänglig. Även under den mest intensiva produk-
tionsfasen anses antalet framställda yxor knap-
past ha uppgått till mer än ett dussintal per år.
Den första slipningen av en yxa beräknas ha ta-
git minst ett hundratal timmar, vartill kom flera
senare produktionssteg. I Parisbäckenet synes för-
nyade urval ha genomförts varvid de bästa ex-
emplaren blev förtunnade genom slipning, för-
seddamed nackhål och sedan förda vidare till Bre-
tagne.Debästaexemplaren frånsydöstraBretagne
(Morbihan) kan ha bearbetats i upp till 1000 tim-
mar var. Några av dessa yxblad spreds sedan vi-
dare till Iberiska halvön, centrala Mellaneuropa
och nuvarande Syditalien, sträckor på upp till to-
talt 3000 km. Yxbladens betydelse framgår av att
de imiterades i lokala bergarter, bl.a. på Iberiska
halvön.Morbihans långväga kontaktermarkeras
inte uteslutande av jadeyxorna. Där finns även
pärlor och hängen samt vissa yxor av bergarter
från den Iberiska halvön.

Redan före 5000 f.Kr. tillverkade man jade-
yxor. Fram emot 4500 gjorde man yxorna mera
triangulära för att så närmare 4000 ge dem en
mera kvadratisk form inspirerad av kopparyxor
som förmedlats till nuvarande Italien.Efter 4000

slutademan tillverka de stora yxbladenmen fort-
satte med de små under ytterligare ett årtusende.
Här är det möjligt att följa uppgång och nedgång
för en artefaktformsomredanvidbrytningenvar
avsedd att formas till något som omgärdades av
en komplex symbolik.

Av speciellt intresse är att formen förändra-
des också i samband med transporten västerut.
En typisk alpin form slipades om i Parisbäckenet
och ytterligare omslipning kan också ha genom-
förts i Morbihan. Fastän intresset främst har rik-
tats mot de långa yxbladen så finns i stort sett
samtliga typer av dessa också i mera moderata
storlekar och inom samma spridningsområden.
Vanliga arbetsyxor förmedlades sällan över stör-
re avstånd än 250 km och då med en allt mera
uttunnad spridning.Av yxregistreringen framgår
tydliga koncentrationer till vissa områden. Det
rör sig inte om färre yxor ju längre från källan
som en koncentration är belägen, utan snarare
om utbyte mellan elitgrupper i vissa regioner.

Avde 1800 yxbladen är endast 138 funna i gra-
var, merparten i Morbihan. Några av gravarna
där är förknippade med monumentala anlägg-
ningar där yxblad medvetet brutits i sönder eller
bränts. 286 yxor är funna i depåer, vanligtvis i par
och ofta placerade i vertikalt läge, dock utan kon-
takt med bosättningar. Ytterligare ett hundratal
enkelfynd har ett fyndläge somantyder att de bli-
vit avsiktligt deponerade. Yxor har påträffats vid
grottöppningar, stora stenar och resta stenar. Även
ej färdiga yxor har påträffats deponerade i regio-
nen kring brytningsplatsen. 79% av alla kända
fyndplatser är associerade med vatten.

En form avmotpol till Morbihan är regionen
kringVarna på Svarta havets västkust. De guldri-
ka gravarna där är välkända. Förutom två yxor av
jade i en av de fyndrikaste gravarna uppträder
flera exemplar i depåer därav minst 28 från en
och samma fyndplats. Även här förekom omslip-
ning av yxblad.Dessa yxor har tidigare trotts vara
tillverkade av serpentin från en regional bryt-
ningsort.

Pierre Pétrequin ochmedarbetarna tolkar yx-
orna som betydelsefulla föremål som hanterades
av rituella specialister. Med dessas hjälp var det
möjligt att uppnåkontaktmedövernaturliga kraf-
ter. Detta är inte något speciellt europeiskt feno-
men. Liknande föreställningar var förknippade
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med jadeföremål exempelvis påNya Zeeland. De
gravlagdamedde stora jadeyxorna uppfattas som
individer dels med den främsta politiskt makten
men också enligt etnografiska analogier perso-
ner som tillskrivits ett övernaturligt ursprung.
Det märks att flera av författarna inte är så vana
vid att utifrån fakta om teknik och praktisk funk-
tion ta steget över till att diskutera yxornas roll i
social praktik.

Spridningen av föremål somär typiska för den
västliga jadekretsen respektive den östliga kop-
parkretsen markerar med få undantag en tydlig
uppdelning av Europa. I Mellaneuropa finns ett
närmast fyndlöst bälte mellan de båda. Endast
några få koppar- och guldföremål av östligt ur-
sprung har nått Västeuropa, medan jadeyxorna i
Varna-regionen är de östligaste av alla. Att så få
föremål i koppar och guld nådde Västeuropa kan
bero på att resan för dem var ungefär dubbelt så
lång som jadeyxornas väg från brytningsplatsen
till Morbihan. Likväl uppfattar författarna upp-
komsten av västliga samhällen bl.a. i Morbihan,
baserade på elitgrupper med speciella attribut
såsom ovanligt stora yxblad, som utgående från
tidiga kopparbaserade östliga bosättningar längs
Svarta havets västkust.

Kopparblad som imiterar former i jade vilka
uppträder iMorbihan ärmycket ovanliga. Två har
påträffats iDanmarkochnågrafå i traktenavApen-
ninerna. I Danmark har man också hittat en ko-
pia av en speciell jadeyxform frånMorbihan fram-
ställd i flinta. Kopparyxor som imiterar alpinska
jadeformer är fler till antalet och främst påträf-
fade i Mellantyskland.

Yxorna är intressanta i all sin prakt, men det
hade varit intressant att också få mer informa-
tion om exempelvis ringar av jade som ibland
uppträder i samma fyndmiljöer.

Lars Larsson

AlanBarnard,SocialAnthropologyandHumanOrigins.
Cambridge 2011. 182 s. ISBN978-0-521-74929 -9.

För ett trettiotal år sedan fanns en utbredd kon-
sensus bland forskare om hurmänniskans evolu-
tion kunde förklaras.Den så kalladeHumanRevo-
lution ansågs ha inträffat för cirka 150 000 år

sedan i östra Afrika och resulterat i fulltmoderna
homo sapiens från första början.Man föreställde
sig också enUpper Paleolithic Revolution som skulle
ha inträffat för cirka 35 000 år sedan, då denmo-
derna människan tog Europa i besittning och er-
satte neandertalarna i en linjär evolutionär sur-
vival of the fittest-kamp.Dessa tolkningar innehöll
grundläggande förklaringsmodeller om evolutio-
nära steg i människans utveckling som klargjor-
de såväl när som var allting hände. Modellerna
förklarade också hur det hände: genom att arkais-
ka människor och neandertalare konkurrerades
ut av den mer adaptiva och kulturellt överlägsna
moderna människan. Modellerna befäste en ut-
bredd uppfattning om att människan av idag var
modern från ursprunget.

Idag är de flesta forskare överens om att dessa
revolutionsparadigm är föråldrade. Studier har
visat att den tidigmoderna människan utveck-
lades i Afrika söder om Sahara för cirka 200 000
år sedan, att utvecklingen av den moderna män-
niskans anatomi och kognition inte nödvändigt-
vis gått hand i hand, att moderna människor och
neandertalare levde samtidigt i Europa under ca
10 000 år, att modernt beteende nog utvecklats
hos såväl arkaiska som moderna människor och
att merparten av dagens européer har några få
procent avDNA i sig som kommer från neander-
talare, vilket visar attmodernaoch arkaiskamän-
niskor fått barn tillsammans.

Vi vetmer ommänniskans utveckling idag än
för 30 år sedan. Men vad vetenskapen inte har så
bra koll på är hur denna nya kunskap kan förstås
i termer av sociala och kulturella tolkningar. Få
studier har genomförts som tvärvetenskapligt och
globalt fokuserar på essensen i det som skapar,
utvecklar och upprätthåller mänskligheten, det
vill säga kulturell varaktighet och förändring,
socialt lärandeochumgängeochbetydelsenavma-
teriell kultur under olika stadier av människans
utveckling.

Därför är Alan Barnards bok Social Anthropol-
ogy andHumanOrigins ett välkommet inslag i den
rika flora av böcker och forskningsartiklar som
för tillfället publiceras ommänniskans evolution.
Barnard är professor i antropologi vid universi-
tetet i Edinburgh.Under snart fyra decennier har
han forskat om jägar-samlarsamhällen i bland an-
natBotswana,Namibia ochSydafrika, ochboken
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tar sin utgångspunkt i denna forskning. Barnard
har en uttalad vilja att skapa förståelse utifrån den
kunskapde senaste tjugofemårenav forskningom
människans ursprung genererat. Med utgångs-
punkt i ett humanistiskt och socialantropologiskt
perspektiv (han använder omväxlande termerna
social anthropology och cultural anthropology) är hans
ambition att bidra med teoretiska perspektiv på
tolkningar avmänniskans historia, utveckling och
leverne. Denna ambition grundas i en uttalad kri-
tik av andra vetenskapers oförmåga att tolka och
förklara mänsklig samvaro. Han nämner bland
annat sociobiologi, evolutionspsykologi, neuro-
vetenskap och arkeologi som exempel på veten-
skaper som misslyckats med detta. I åtta kapitel
och en kortfattad avslutning utvecklar Barnard
denna kritik.Han nöjer sig dock intemed ett kri-
tiskt perspektiv utan presenterar också exempel
på hur teoretisk kunskap kan bidra till fördju-
pade tolkningar av människans evolution. Med
ett tidsperspektiv som sträcker sig från 7,4 mil-
joner år sedan fram till neolitikum och ett veten-
skapshistoriskt perspektiv från 1600-talet fram
till idag är boken faktaspäckad. Men det gör den
inte faktatung. Barnard har förmågan att binda
ihop tidigare vetenskapares kunskapsuppfatt-
ningar med dagens och med pedagogisk skick-
lighet sätta in detta i teoretiska diskussioner om
såväl vetenskapsämnena somde kunskaper dessa
presenterar ommänniskans utveckling.

Första kapitlet är en introduktion till ämnet
och bokens frågeställningar. I kapitlen som följer
avhandlas en mångfald av perspektiv. Släktskap,
gruppstorlek, språk, lärande, symbolik, abstrakt
tänkande, gåvor och utbyte diskuteras. Här kastar
sig Barnard mellan olika tider, såväl i människans
utveckling som i vetenskapshistorien, och disku-
terar och exemplifierar hur aktuella problemom-
råden inom studiet av tidigmänniskans evolution
kan såväl fördjupas som breddas utifrån human-
vetenskapligaperspektiv.Enarkeolog skolad ipro-
cessuell och post-processuell teori har inga svå-
righeter att känna igen sig i dessa diskussioner.
Flera av de vetenskapare som Barnard diskuterar
figurerar i merparten av de senaste årens svenska
avhandlingar i arkeologi.

I kapitlet före den avslutande sammanfatt-
ningen presenteras författarens egna tolkningar
av hur människans utveckling kan förstås. Styr-

kan i kapitlet är Barnards långa erfarenhet av stu-
dier av jägar-samlargrupper med fokus på släkt-
skap (kinship). Här ger han konkreta exempel på
hur tolkningar avmänniskans evolution kan för-
djupas utifrån teoretiska diskussioner om hur re-
lationer mellan individer har bidragit till män-
niskans utveckling – relationer somuppfattas som
släktskap men som inte nödvändigtvis omfattar
linjärt släktskap så som vi vanligen ser på detta
idag och som också ligger till grund för genetiska
studier av människans utveckling. Barnard erbju-
der här ett alternativ till tolkningar som baseras
på alltför enkla slutsatser om relationer mellan
socialt konstruerat släktskap och genetiskt arv.

Som arkeolog med en skandinavisk teoretisk
skolning i bagaget har jag emellanåt svårt att kän-
na igen mig i Barnards framställning av arkeolo-
gin som en endast beskrivande och materialin-
riktad vetenskap. Ändå har han rätt i sin kritik.
Få arkeologiska studier av lämningar efter tidiga
människor presenterar tolkningar utifrån sociala
och kulturella teoretiska perspektiv. Boken är på
så sätt viktig i en internationell diskussionomtol-
kande arkeologi.

Barnards rika och omfattande kunskap om
jägar-samlargrupper, och inte minst att boken är
skriven utifrån författarens gedigna erfarenheter
av ämneshistorisk forskning, gör Social Anthropo-
logyandHumanOrigins till intressant läsning.Hans
ambition att tydliggöra antropologins relevans
för studier av förhistoriska jägar-samlargrupper,
samtidigt som han vill göra studiet av tidigmän-
niskans utveckling relevant för antropologer, gör
boken till lämplig ingång för läsare som är intres-
serad av ämnet men saknar detaljerade special-
kunskaper.

Anders Högberg
Arkeologi, Inst. f. kulturvetenskaper

Linnéuniversitetet

SE–391 82 Kalmar

anders.hogberg@lnu.se
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Evert Baudou, OscarMontelius. Om tidens återkomst
och kulturens vandringar. Svenska lärde. KVHAA.
Stockholm2012. 413 s. ISBN978-91-7353-539-7.

OscarMontelius (1843–1921) is no doubt the inter-
nationally best-knownNordic archaeologist ever
and one of the most important names in all of
archaeological history. This in itself makes Evert
Baudou’s new biography a remarkable work.

The book’s subtitle translates as “On the re-
turn of time and the wanderings of cultures”.
Here, time means both the chronological ques-
tionsMontelius dealt with and the time and sur-
roundings in which he lived himself. The most
characteristic feature of the book is that Baudou
putsMontelius’s work into its social context and
describes him in relationship to the various net-
works he was part of during his life. It demands
more from the author but also rewards the read-
er, especially if the author is able to follow his
chosen line consistently, as Baudou has. Baudou
also compares Montelius’s life and career with
that of his contemporary and colleague Hans
Hildebrand (1842–1913). This is mostly a felici-
tous choice and opens a deeper view of Monte-
lius’s life, although on some few pages one won-
derswhose biographyone is reading,Montelius’s
orHildebrand’s. Baudou’s approach canbe charac-
terised as social and cultural history, perhapsmore
than history of science. He does not explicitly for-
mulate any real research problems, but neverthe-
less he asks questions throughout the book and
thus successfully avoids bare source positivism.

The book’s structure is simple. It is divided
into an introduction and six chapters. The first
describes Montelius’s childhood and teens until
1861 and the great archaeological discoveries that
were made in Europe at the time. They formed a
basis forMontelius’s own interest in archaeology.
The second chapter is devoted to his student years
in Uppsala, i.e. the period when the foundations
forMontelius’s scientific approachwere laid.The
next six years 1869–75 receive the most detailed
treatment. During those years archaeology’s cul-
ture-historicalgoalsbecameclear toMonteliusand
his studies in the natural sciences gave him the
methodological tools to realise them. He estab-
lished a network of contacts both at home and
abroad and concentrated on the chronology of

the European Bronze Age. The chapter’s period
is framed by two international archaeology con-
ferences, one in Copenhagen in 1869 and one in
Stockholm1874. Inhis private life,marriagewith
Agda Reuterskiöld alsomeant the beginning of a
new phase.

Until 1885Montelius formulatedhis compara-
tive chronological-typological method as well as
the Bronze Age chronology of Europe. It was a
period of energetic travelling and data collection
to form the basis for culture-historical conclu-
sions. Here he met both with furious resistance
on thepart ofGerman scholarswhodidnot accept
the Three Period system and with criticism from
Sophus Müller who divided the Bronze Age into
regional instead of chronological groups. After
Montelius published his method in 1885, criti-
cism died down.

After a period of intensivewriting and lectur-
ing and six years as State Antiquarian 1907–13,
the last 15 years of Montelius’s life were charac-
terised by political activities and a search for the
Germanic roots of the Swedish people. Baudou
gives considerably less space to this time than to
earlier decades. It was indeed mainly a period of
harvesting what Montelius had sown, but the
reader does get the impression that the author
has suffered a slight lack of energy from here
onwards. In the two last chapters are some sec-
tions which I would have structured a bit differ-
ently, giving both scholarly and private life a sub-
chapter of their own.

The main themes of the biography are social
networks, ideological andpolitical thinking, schol-
arly ideas and personal life and thoughts. Mon-
telius’s social networkswere based in Stockholm’s
bourgeoisie, in which his parents moved. Other
layers grew on this foundation at school, at the
University of Uppsala, at various societies such as
Svenska Fornminnesföreningen and especially at
meetings with foreign colleagues during travels
and conferences in Europe. An extensive network
of contacts in Sweden offered Montelius ample
opportunity to socialise and popularise archaeo-
logy’s results through lectures, and his authority
in the scholarly community little by little helped
to spread Nordic archaeological methodology
worldwide.At theStateHistoricalMuseum,Mon-
telius entered into a rivalry with his former fel-
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low student, State AntiquarianHans Hildebrand.
Hildebrand’s father B.E.Hildebrand, State Anti-
quarian before his son, had been one of Mon-
telius’s mentors and helpers in his youth, but
Montelius's relationship to the younger Hilde-
brand grew worse and worse.

While speaking about conferences Baudou
mentions that the first Baltic Archaeology Con-
ference inStockholm1912wasnot repeated.Actu-
ally, a second meeting was held in Riga in 1930,
but nothing happened thereafter.

Montelius scholarly ideas developed during
travels in Europe and work at home. He got
acquainted with museum collections and people
in practically every part of Europe, like nobody
else. AgdaMontelius was an irreplaceable helper
who drew artefacts in the museums while Oscar
Montelius himself discussed with local research-
ers. In his late yearsMontelius found that he had
lost touch with the mainstream of his discipline,
lead in Sweden especially byOscar Almgren. De-
spite this he never lost the respect of the younger
generation.

Baudou mentions Montelius’s trips to Fin-
land but does not mention that with a lecture in
Helsinki in 1897 and a later article,Montelius be-
came deeply involved in the language struggle
that was going on between the Swedish and
Finnish-speaking groups in Finland. He tried to
demonstrate as long a Swedish presence in Fin-
land as possible. This caused a sharp reaction
fromFinnish archaeologists. The omission of such
a detail can to some extent be understood in the
light of later debates concerning the age and pos-
sible continuity of the Swedish settlement inFin-
land, inwhichBaudouhimself has been involved.

Writing about Montelius’s national-minded
attitude, Baudou refuses to call it nationalismbe-
cause of the disdain of other nations the term im-
plies. Actually, nationalism can be roughly divided
in two: in its earlier cultural meaning it was an
ideology based on a belief in peoples as basic units
of human society, nothing more, but later it be-
gantoemphasise theownpeople’s superiorityover
others andmade it a political tool.Montelius him-
self was not at all free of this kind of attitude and
thus can be called an ethnic nationalist.

Montelius’s political thinking had its roots in
the surroundings in which he had grown up and

the charity work his mother did among the poor
of Stockholm. It was strengthened by his wife
Agda, whose social and political activities grew
more and more important during her life. She
was engaged both in charity work and the wo-
men’s rights movement. Oscar Montelius was a
liberal his whole life and believed in progress. He
also expressedpublic support for e.g.workers’ and
women’s rights. Late in life Montelius’s thinking
was characterised by ethnic nationalism as well.
He was involved in the process that led to the
founding of the State Institute for Racial Biology
inUppsala in 1922. Almost all his life hewasGer-
man-minded like most Swedes in the late 19th
century, and he expressed support for Germany
during and after the First WorldWar. Oscar and
AgdaMontelius were also concerned about Rus-
sia’s politics in Finland around 1900, because
Russia was seen as a threat to Sweden.

Thewhole book is based on an interaction be-
tweenMontelius’s person and his relations to va-
rious people on one hand and his research on the
other. Baudou writes openly and honestly, also
about the difficulties that Montelius encounter-
ed during his long, active life. This is as it should
be. The continuously deteriorating relationship
withHansHildebrand, amarriage crisis and other
difficulties left their traces in him. In 1904, Hans
Hildebrand sent a letter to theUniversity of Lund
accusing Montelius of a) neglecting his duties to
the Historical museum in Stockholm in favour of
his own research, and b) personal jealousy to-
wards Hildebrand, and c) a schematic and super-
ficial approach to archaeology. Baudou unfortu-
nately leaves unexplained why Hildebrand chose
to attack Montelius at that particular moment
and in that venue. I do not knowmyself.

BeingFinnish, I compareMontelius’s life and
career to that of Johan Reinhold Aspelin (1842–
1915) who adopted the comparative typological
method from Montelius but who eventually be-
comemethodologically closer toHildebrand and
Sophus Müller, emphasising the ethnic task of
archaeology. Baudou mentions Aspelin several
times among the most important foreign col-
leagues Montelius had.

Evert Baudou understands Montelius but it
does not prevent him from looking at him criti-
cally. With some few exceptions the book has
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been carefully edited and proof-read. Montelius
has receivedaworthybiographythat canbewarm-
ly recommended. Because of Oscar Montelius’s
significance to all archaeology it would be useful
if an English edition of it could be published for
international audiences.

Timo Salminen
Dept of Philosophy, History, Culture and Art Studies

University of Helsinki, PL 59
FI–00014 Helsingin yliopisto
timo.salminen@pp3.inet.fi

Zentrale Probleme bei derErforschung der älterenRu-
nen. Akten einer internationalen Tagung an der Nor-
wegischen Akademie der Wissenschaften. Red. John
Ole Askedal, Harald Bjorvand, James E. Knirk&
Otto Erlend Nordgreen. Osloer Beiträge zur
Germanistik 41. Frankfurt amMain 2010. 253 s.
ISBN 978-3-631-60414-4.

Den 3–4 september 2004 hölls ett internationellt
symposium vid Det Norske Videnskaps-Akade-
mi iOslo rörande centrala problem i studiet av de
äldre runorna. Med äldre runor menas här de
varianter av runraden som användes i Nordeu-
ropa från de första århundradena efter Kristi fö-
delse fram till vikingatidens början. Vid sympo-
siet föreläste elva forskare från företrädesvis språk-
liga discipliner, och deras bidrag finns nu sam-
lade i en symposievolym.

Ämnena är som väntat ganska skiftande och
omfattar inte bara det nordiska området. Exem-
pelvis diskuterar (den nu i år avlidne) R.I. Page
de anglosaxiska runorna och deras förhållande
till den övriga runtraditionen. Arend Quak gör
något liknande med korpusen av frisiska runin-
skrifter, som inte omfattar fler än 20 exempel,
men som bjuder på många intrikata problem.
WilhelmHeizmannbehandlar runskriftens upp-
komst och ansluter sig till åsikten att runorna
grundar sig på det latinska alfabetet, något som i
dag knappast kan betraktas som särskilt kontro-
versiellt. Hans argument är framför allt kultur-
historiska och runornas skapare vill han i likhet
medmånga andra söka i en germansk krigarelit i
romersk tjänst. Helmut Birkhan tar i sitt bidrag
upp de eventuella beröringspunkternamellan ru-

nor och oghamskrift ur keltologisk synvinkel.
Notera att han till skillnad från de flesta runo-
loger helst vill söka runornas förebild i ett nord-
etruskiskt alfabet, och menar att Meldorffibulan
(daterad till ca 50 e.Kr.) överbryggar tidsavstån-
det mellan dessa inskrifter och de första runin-
skrifterna, förutsatt att tecknen på fibulan verk-
ligen är runor.

Edith Marold diskuterar förhållandet mellan
runinskrifterna och de olika germanska språk-
grenarna. Hon ifrågasätter här med hänvisning
till den variation som finns i alla språk att det har
existerat ett homogentnordvästgermanskt språk-
område. Marold granskar också ett halvdussin
inskrifter funna i Norden som av vissa forskare
har antagits återge en gotisk språkform.Hon fin-
ner att endast de tre exemplen frånGotland– lans-
spetsen frånMos, Etelhemspännet och Gurfiles-
brakteaten – möjligtvis kan betraktas som gotis-
ka.Detta kan jämförasmedLenaPetersons resul-
tat i en liknande undersökning (A critical survey
of the alleged East Germanic runic inscriptions
in Scandinavia, Runeninschriften als Quellen inter-
disziplinärer Forschung, 1998, s. 556 ff), där hon
menade sig kunna avfärda det eventuellt gotiska
inslaget i samtliga av dessa inskrifter.Marold an-
ser dock inte att de aktuella gotländska inskrif-
terna kan användas för att utpeka Gotland som
det gotiska urhemmet eller som en del av ett öst-
germanskt språkområde, utan att de i stället kan
ses somutslag av den rörlighet somkänneteckna-
de folkvandringstidens människor. (Frågan om
gotiska inskrifter i Norden har också diskuterats
2011 av Hans Frede Nielsen i tidskriften Futhark
2.)

Harald Bjorvand ger i sin artikel ett nytt bi-
drag till tolkningen av den omdiskuterade nors-
ka Eggjastenen, vars text enligt de senaste försla-
gen verkar handla om en förlisning med dödlig
utgång. Han utgår här från en läsning somOttar
Grønvik har lanserat i flera arbeten, men lyckas
genomen annan segmentering och supplering på
flera punkter komma till nya resultat. Som exem-
pel kan nämnas runföljden gotnA, som vanligtvis
haruppfattats somenformav fvn. gotarellergotnar
»människor». I äldre litteratur läste man ofta lat
gotnAoch tolkadedetta som»människornas land».
Grønvik slog in på en ny väg och förde i stället
ihop gotnA med det följande fiskR till gotna fiskR
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»människofisken», vilket enligt hans uppfattning
var en beteckning på en psykopomp, som skulle
föra de drunknades andar till en bättre värld (det
i föregående sats omtalade hit lat hitt land»landet
på andra sidan»). Bjorvand förslår här i stället att
man skall dela gotnA påmitten. Han får på så sätt
dels hitt landgott»det goda landet på andra sidan»,
dels ettnāfiskR»likfisk», vilket tolkas sombeteck-
ningen på ett havsvidunder som skall ha föror-
sakat den nämnda förlisningen. Huruvida Bjor-
vands nytolkning är mer övertygande än exem-
pelvisGrønviks är svårt att säga. Eggjastenen till-
hör är en av de runinskrifter där vi förmodligen
aldrig kommer att kunna nå fram till någon slut-
giltig lösning, men där det ändå är viktigt att
diskussionen om läsningen och tolkningen fort-
sätter.

Flera artiklar rör övergången från den äldre
24-typiga runraden till den vikingatida runraden
med endast 16 tecken. Framför allt debatteras be-
greppet övergångsinskrifter (Übergangsinschriften,
transitional inscriptions) som kan ges olika inne-
håll beroende på om man väljer en grafisk eller
lingvistisk definition och som därför kan omfatta
ett skiftande urval av inskrifter. Michael Schulte
ägnar sig åt de senurnordiska vendeltida inskrif-
terna, närmare bestämt de formmässigt nästan
identiska förbannelseformlerna på Stentoften-
och Björketorpstenarna i Blekinge. Han lanserar
idén att skillnaden mellan dem skall tillskrivas
inflytande från tidens talspråk, och inte förklaras
som resultat av konservativ ortografi eller om-
vända skrivningar.Michael Barnes har tittat när-
mare på den vetenskapliga diskussionen om de
grafologiska och fonologiska aspekterna av över-
gångsinskrifterna, och kommer till den föga upp-
muntrande slutsatsen att det för närvarande är
omöjligt att avgöra vem som har rätt, om ens nå-
gon.

Marie Stoklund redogör kortfattat för danska
nyfynd somkanbelysa övergången frånden äldre
till den yngre runraden.Hennes grundantagande
är att den äldre futharken alltid har utgjorts av en
enhet om 24 runor, även om inte alla har använts
i de faktiska inskrifterna. Ett sådant exempel är
den nyss nämnda Eggjastenen, där endast 21 av
tecknen förekommer. Hon menar därför att det
inte går att avgöra om inskriften på Ribekraniet,
som enligt den senaste arkeologiska dateringen

har deponerats under perioden ca 725–760, är ri-
stadmeddenäldre eller yngre futharken.Ristaren
har visserligen endast gjort bruk av 15 runor,men
eftersomnågraharbehållit sin äldre form(h A,hh,
m m) vill Stoklund inte utesluta att utgångspunk-
ten kan ha varit en futhark med 24 tecken. Med
tanke på att ristaren fullständigt följer de skrift-
konventioner som gäller för den yngre runraden,
verkar dock denna reservation ganska onödig.
Ribekraniet bör nog i stället tas som belägg för
att en runrad med 16 tecken var etablerad redan
under 700-talets första hälft, och att de runstenar
somuppvisar sammateckenuppsättning(t.ex.Hel-
næs och Snoldelev) tillhör ungefär samma tid.
De säkra exemplen på denna typ av stenar är inte
ens tio stycken, så att vi ännu inte har påträffat
någon futhark med just denna teckenkombina-
tion kan bero på tillfälligheter. Viktigt är Stok-
lunds påpekande att reduktionen av antalet teck-
en till just 16 har föregått förenklingen av några
av demer komplicerade runformerna. Detta visar
att anledningen till reduktionen av runraden inte
i första hand var en önskan om enklare runfor-
mer.

Bokenvänder sig tydligt till fackfolkoch främst
till intressenter inom de språkliga disciplinerna,
företrädesvis runologer. Läsaren förutsätts vara
väl insatt i de ämnen somdiskuteras och gärna ha
tillgång till källpublikationerna för inskrifterna.
Utöver en ganska otydlig handskriftssida med
oghamskrift och en schematisk återgivning av
runorna på Gallehushornet finns faktiskt inte en
enda bild på någon av de inskrifter som behand-
las. I övrigt utgörs illustrationerna av några ta-
beller och diagram.

Slående är hur få de bevarade inskrifternamed
den äldre runraden är, och hur lite det egentligen
finns att laborera med. Varje ny runinskrift som
upptäcks är därför mycket viktig och kan bidra
med nya insikter i flera av de här behandlade
problemen. Glädjande nog har de senaste åren
också bjudit på ett antal spännande fynd, som
artikelförfattarna av naturliga skäl inte har kun-
nat ta hänsyn till. Jag tänker här på Hogganvik-
stenen från Norge och den nya runbrakteaten
frånTrollhättan, båda påträffade 2009,menkan-
ske mest på runkammen från Frienstedt i Thü-
ringen, som offentliggjordes först i april 2012.
Trots att den bara bär fyra runor kommer den
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med sin för området tidiga datering (omkr. 300
e.Kr.!) att ge en ny bild av både runbruket och
språkutvecklingen på kontinenten.

Magnus Källström
Riksantikvarieämbetet

Box 1114
SE–621 22 Visby

magnus.kallstrom@raa.se

Dan Carlsson,VikingatidensVästergarn – en komp-
licerad historia. ArkeoDoks skrifter 3. Stockholm
2011. 180 s. ISBN 978-91-7463-397-9.

DanCarlsson är en välkänd kulturgeograf och ar-
keolog somsedan1980-taletdrivit projektet»Got-
ländska hamnar och handelsplatser under perio-
den 600–1000 e Kr».Med hjälp av arkeologistu-
denter från Högskolan på Gotland och deltagare
i Hemse folkhögskolas arkeologikurser har han
utfört forskningsgrävningar längs öns kuster och
samlat underlag till sina analyser.

Den här anmälda boken, som ägnas Väster-
garn ochPaviken, är den första i en planerad serie
på tre som ska redovisa resultaten från detta stort
anlagda projekt. Den andra delen ska handla om
Fröjel och den tredje blir en samlad redovisning
av gotländska hamnar i sitt sammanhang.

Carlssons började leta efter hamnplatser längs
Gotlands kuster av uttalade bevarandeskäl. De
platser som tidigare var kända hade påträffats av
en slump, och man kunde misstänka att många
andra existerar och är hotade av modern exploa-
tering, inte minst av turistnäringen. Hamnarna
är en del av samma osynliga kulturarv som den
forntida träbebyggelse som, till skillnad frånmot-
ståndskraftiga stengrundshus och stensträngar,
skattat åt förgängelsen, menar han.

Indikatorerpåhamnar är enligtCarlsson skyd-
dade lägen, förekomst av gravar ochortnamn.His-
toriskt kända markägostrukturer och en avvikan-
de placering av kyrkor kan också vara sådana
tecken. Metoder att hitta, avgränsa och undersö-
ka dessa hamnar har varit kart- och arkivstudier,
fosfatkateringar och riktade utgrävningar.

Västergarn är en avGotlandsminsta socknar,
belägen på öns västkust några mil söder om Vis-
by. Platsen är bekant för tre manifesta fornläm-

ningar som länge tilldragit sig stort antikvariskt
intresse, nämligen en romansk kyrkoruin, en kas-
talruin och enhalvkretsvall. Till dessa»kändisar»
har senare fogats denmaritimt prägladePaviken-
lokalen, vilken i en första omgång undersöktes
arkeologiskt – i Sjöhistoriska museets regi – på
1960- och 1970-talen.

Att Carlsson ser »att undersöka hamnar och
handelsplatser» ibredastemening somforsknings-
projektets ändamål står klart. Enhamn i hansme-
ning behöver således inte ha lämnat några egent-
liga materiella spår alls utan endast vara en plats
som med hjälp av samlad sannolikhetsbedöm-
ning kan tolkas som något slags anlöpsplats.

Antalet hamnar blir med detta synsätt givet-
vis mycket stort. Varje arkeologisk fyndmiljö i
kustläge, t.ex. ett gravfält eller några byggnads-
spår, kan betyda en potentiell hamn. Carlsson
laborerar ocksåmed idéer omhamnars troliga för-
delning socken- och sättingvis, dock utan att när-
mare gå in på att åldern hos Gotlands administ-
rativa indelning är osäker.

Också »handelsplats» är för Carlsson främst
ett tolkningsbegrepp, sprunget ur synenpå silver-
skatter och annan på ön ackumulerad rikedom
som spår av handel. Denna modell kan knappast
längre ses som axiomatisk, vilket Carlsson i och
för sig något raljerande noterar när han nämner
att det finns forskare som i stället för handel vill
se sjöröveri som en viktig gotländsk födkrok.

Enmindre grupp av de hamnar somCarlsson
lokaliserat betecknar han som »större hamnan-
läggningar». I Västergarn finns en sådan mani-
fest miljö vid och i anslutning till den nyssnämn-
da lokalen vid Paviken. De äldre undersökning-
arna där publicerades för länge sedan och fick ett
mycket stort genomslag, också internationellt.
Detta gäller framför allt för Per Lundströms sak-
kunniga genomgång av spåren efter båtbyggeri.

ResultatenfrånPavikenundersökningarnafrån
1980-talet och framåt, somCarlsson tar upp i sin
bok, är däremot knappt kända alls utanför got-
landsspecialisternas kretsar. På platser vid Väs-
tergarnsån, d.v.s. Pavikens utloppmot havet, har
nämligen arkeologer de senaste årtiondena i om-
gångar påträffat och dokumenterat översandade,
välbevarade, timrade kajer, bryggor och en sten-
skoning, många (alla?) tydligen vikingatida.

Lämningarnaärnogsåanmärkningsvärdaoch
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denna fyndplats är, enligtminmening, i östersjö-
och ännu vidare perspektiv avminst lika stort in-
ternationellt intresse som den äldre Pavikenlo-
kalen. Undersökningarna vid ån skulle avgjort
vara värda en betydligt utförligare presentation
än den Carlsson består och än mer en på denna
baserad, jämförande diskussion.

Carlsson har tidigare publicerat flera mindre
arbeten från sitt mångåriga forskningsprojekt.
Att han nu inlett slutredovisningen är värdefullt
och den stora förtjänstenmeddenna bok.Väster-
garn är, som Carlsson understryker, en komplex
fornlämningsmiljö. Han har trots bokens titel
heller inte begränsat sig till endast vikingatiden
eller ens själva Västergarn, utan spänner över ett
stort kronologiskt intervall och Västergarns om-
givande geografi. Detta gäller inte minst den be-
byggelsearkeologiska och bebyggelsehistoriska
analysen och den retrogressiva bearbetningen av
det efterreformatoriska kartmaterialet, vilka ger
ett övertygande intryck.

Carlssondiskuterarsåledespåettmycket intres-
seväckande sätt denmärkliga ägobilden innanför
och i anslutning till vallen, som den framträder i
det historiska kartmaterialet. Där finns tomter,
d.v.s.mindre brukningslottermed ägare som inte
nödvändigtvis hör till den omgivande bygden.
Detta källmaterial befinner sig givetvis i tiden
mycket långt från vikingatidens Västergarn,men
att det kan sprida något ljus även över denna tid
är inte omöjligt. Att det är av värde för diskussio-
nenommöjliga parallellermellanVästergarnoch
det tidigasteVisby står åtminstone klart.Carlsson
redovisar också nya rent arkeologiska aspekter på
fornlämningsbilden innanför Västergarnsvallen.
Högskolan påGotland påträffade där vid en följd
av undersökningar 2005–10 ett antal medeltida
husgrunder.

Texten i boken tyngs tyvärr av upprepningar
och inkonsekvenser. De rena slarvfelen är också
alltför många: Harald Hansson förväxlas med
HansHansson, PärHanssonblir iblandPerHans-
son, lantbrukare Westergren blandas ihop med
lantbrukareWesterlund, Ribe iDanmark uppges
vara ett fiskeläge och Elbing har på en karta flyt-
tats till platsen för Wiskiauten. En dendrodate-
ring med ett fällningsår »efter 1008» är heller
inte samma sak som en datering till »1008».
Sådant och mer av samma slag inte bara irriterar

utan gör att man kan känna sig osäker om kvali-
tén på detaljarbetet i övrigt. Också rent typogra-
fiskt har texten avsevärda brister. Bildmaterialet
är mycket rikt och kvalitén är ibland utmärkt,
mestadels god eller i vart fall acceptabel. Men
skala anges inte alltid på kartorna.

Dan Carlsson är en respekterad auktoritet
inombåde forskningochpopularisering.Att geut
hemproducerade böcker på eget förlag är, tycker
jag, ovärdigt honom. Arbetet hade kunnat vinna
högst betydligt på insatser från professionella
redaktörer och grafiker.

Rune Edberg
Svartbäcksgatan 108 A

SE–735 35 Uppsala
rune.edberg@yahoo.se

Anders Winroth, The Conversion of Scandinavia:
Vikings, Merchants, and Missionaries in the Remak-
ing ofNorthernEurope. YaleUniversity Press 2011.
249 pp. ISBN 978 030 017 026 9.

This monograph is a well-written and well-argued
narrative of the Christianisation of Scandinavia.
Anders Winroth’s writing flows easily and his
vividdepictionsof events andpeople (read“men”)
make his story come alive. With only 168 pages
of text, this book is a rather quick and pleasant
read.Winroth’smain argument is that Christiani-
sation was not the result of military conquest or
missionary efforts, but instead of Scandinavian
chieftains actively acquiring Christianity for their
own purposes as a tool in internal power strugg-
les. Christianity was a useful religion as it offered
superior support for emergent kings, and there-
fore it came to play an important role in the uni-
fication of the Scandinavian countries.

According to Winroth, the conversion was a
slow process, with its roots in the far-reaching
contacts gained via the Scandinavian trade and
plundering activities of the Iron Age. This pro-
cess involved a long period of syncretism, seen e.g.
in the burial record where archaeologists some-
times struggle to differentiate betweenChristian
andpagan graves.Winroth points out that inMe-
dieval chronicles, on the other hand, conversions
are described as quick, with key events being royal
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acceptance of baptism and the outlawing of pa-
gan rites. He divides the Christianisation into
three phases: 1)missionary activity, 2) royal con-
versions and finally 3) institutional conversion.
In the book he pays most attention to the third
and lastphase andargues that theChristianisation
as a whole was not a question of changing beliefs,
but rather of politics and religious practice.

So far, there is every reason to agreewithWin-
roth.His description of events and processes cor-
responds very well with the results of modern
research in Scandinavia. Fridtjov Birkeli’s (1982)
three phases ofChristianisation: 1) infiltration, 2)
missionary activity and 3) establishment are well
known to all. Many archaeologists today would
agree withWinroth that it is more or less impos-
sible to determine whether an individual Viking
Period grave is Christian or pagan, and instead
argue that they contain a number of traits which
show influence fromeither “paganism”orChris-
tianity (e.g. Kieffer-Olsen 2002; Ersgård 2006;
Mejsholm 2009). Indeed Christianisation has
been a major focus of research in Scandinavia
since themid-1980s, in particular through a num-
ber of conferences and large interdisciplinary
research projects, such as “The Christianisation
of Sweden” (Sveriges kristnande) and “The Con-
version of theNordic countries” (Religionsskiftet i
Norden). The latter twoprojects have togetherpro-
duced six monographs.

In order to tell his story,Winroth uses a lot of
energy questioning the few and scant Medieval
written sources for the conversion, with all the
known methods of thorough source criticism. It
is doubtful whether it is productive to question
these sources in detail yet again, with largely the
same methods and results as before. In several
places we are, however, told why Winroth has
gone to this trouble: he argues that modern his-
torians “often” accept and follow the descriptions
of conversion found in Medieval texts (see e.g.
pp. 117, 137). Winroth’s critique of the chronic-
lers is in fact a critique of modern research, as he
sees it. This may be relevant from his trans-
Atlantic perspective, but readers should note that
such careful, critical appraisal can also be found
in the work of scholars such as Anne-Sofie Gräs-
lund, Bertil Nilsson, Stefan Brink, Jørn Sandnes,
AndersHultgård,HenrikWilliams, JanHellström,

Carl F. Hallencreutz, Lars Lönnroth, Thomas
Lindkvist, Gro Steinsland, Jón Viðar Sigurðsson
and others.

Thebookcontainsa longbibliographyofmore
than 20 pages, but Winroth does not seem to
havemade full use of all references. There are also
some surprising omissions, as e.g. an influential
scholar such as Birkeli is not included. Another
issue is the lack of women. This book outlines a
predominantly masculine narrative for the con-
version era, which is to some extent at odds with
the increasing body of work that highlights the
role of women not only in Viking Period society
in general, but also as pagan cult leaders and as
active participants in the Christianisation.

Thismonograph,however,providesamostuse-
ful summary of much recent work on themecha-
nisms of Christianisation, especially for students
and scholars not familiar with the Scandinavian
languages. Itwill undoubtedly endupon the read-
ing lists ofmajoruniversities.As adynamicaccount
of a significant phase of Scandinavian history it
certainly has its place, but not, unfortunately, as
an analysis of the results of modern research into
the Christianisation.

Alexandra Sanmark
Centre for Nordic Studies

University of the Highlands and Islands
Kiln Corner

Kirkwall
Orkney KW15 1QX

Scotland
alexandra.sanmark@uhi.ac.uk

Martin Rundkvist,Mead-halls of the EasternGeats.
Elite settlementandPoliticalGeographyAD375–1000
in Östergötland, Sweden. KVHAAHandlingar, an-
tikvariskaserien49.Stockholm2011.165pp. ISBN
978-91-7402-405-0.

Archaeologists write history by proxy since there
are no sources directly or bynecessity referring to
concepts such as “mead halls”, “Eastern Geats”,
“elite settlement”, “political geography”, “Öster-
götland” or “Sweden”. Although there are limits
to proxies, some of these substitutes are better
than others.
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In Martin Rundkvist’s book the proxies are
artefacts, ancient monuments, sites, and places
or place names in today’s Östergötland. These
proxies, chosen primarily because they are the
sourcematerial at hand, are considered to be elite
settlement indicators. Their overall distribution,
in four conventional chronological horizons, is
the prime outcome of the study and the author
hopes “that this book will prove useful for those
whowish to continue the chase for the province’s
elite.” The book is thus a survey of some, but far
from all, the diagnostic variables pertaining to
the questions posed by the author: 1)Where were
the elite settlements (in the period 375–1000)? 2)
When was each of them an abode of the era’s
elite? and 3)What sort of regional power pattern
do they (the elite sites) form?The answers, there-
fore, are cautious mostly because no abodes –
actual house remains – have yet been found.

As the author’s successful metal detecting and
trial excavations show, plough soil penetrating
investigations are still very useful when, archaeo-
logically speaking, it comes to demonstrating that
a site is an outstanding and perhaps even domi-
nant farm,and theabodeof anoutstandinghouse-
hold. Although the reader might not start to
“chase” half a millennium of provincial elite fol-
lowing the book and the footsteps of the author,
the book is no doubt a useful survey, worth refer-
ring to if and when an elite settlement candidate
comes to light. It may be that such a farm was
actually found at Ströja in July 2012 (www.arkeo-
logikonsult.se/aktuellauppdrag/stroeja-norrkoep-
ing. html, but in that case it was not predicted in
Rundkvist’s book, because previous to the 2012
excavations the indicators were not there. It so
happens that the Ströja farmmay be one of those
targeted and destroyed in the Late Iron Age. The
less well known finds from Svintuna in Krokek,
which may perhaps signify a similar destruction,
are not included in Rundkvist’s gazetteer of 22
elite candidates (Chap. 9).

The discussion of the qualities of the proxies
and their capability tomap fairly the distribution
of“elite settlement”connotation, rather thansome
places where the elite may have dwelled, is not
exhausting. It nevertheless stands to reason that
it is in thenatureof the sourcematerial thatRund-
kvist has access to that it allows no more than

concluding the following: in parts of today’s
Östergötland hall farms typical of the Late Iron
Age did probably exist. Today, as well as prior to
the publication ofMead-halls, the opposite stands
out as highly improbable.

This said, the project run by Rundkvist dur-
ing later years in Östergötland has been model,
not least considering itsmodest financial frames,
and the reader gets the greatest benefit fromchap-
ters 7, the cautious conclusions, and 9, the most
substantial chapter, the gazetteer of the elite sett-
lement candidates. Among these candidates Sät-
tuna in Kaga is the most interesting and promis-
ing site. Survey and trial excavations have clari-
fied one of the characteristics of the site, the split
between the Mesolithic and the Late Iron Age
and resulted in a number of significant “central
place” artefacts. Even Sättuna may have seen its
heyday in theLate IronAge and experienced a loss
of prominence in the Viking Period and Early
Middle Ages.

MuchofRundkvist’smaterial consists of quite
old finds, but instead of that being a disadvan-
tage it is in some ways an asset because the finds
mirror, rather than modern development and
infrastructure, a time when every field hectare of
the agricultural landscape was looked at by a non-
mechanized farmer or farmhand almost every
year. As Rundkvist’s metal detector investiga-
tions show, there is a lot to find in the top soil and
an overview to detect that goes far beyond con-
tract archaeology.

Like many others, but more emphatically,
Martin Rundkvist has praised the use of metal
detector investigations and criticised the present
legislation, and no doubt the inability of muse-
ums andCountyAdministrativeBoards to create
a fruitful cooperation between amateurs, muse-
ums and archaeologists is appalling. Rundkvist’s
study benefits fromhis sensible detector archaeo-
logy and investigations such as his would bemuch
more prolific if onlymore could be done. Since it
may be difficult for civil servants inmuseums and
CountyAdministrativeBoards tounderstand that
they are to blame for the ongoing agricultural
destruction of artefacts in the plough soil on well-
known prehistoric sites, they should make Tra-
dera.com the home page of their computer and
begin their workday looking at the nice artefacts
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listed every day underNågot för dig?—‘Something
For You?’ thus making every day the ‘day where-
in they did rest, and contemplate their owne
works’.

FrandsHerschend
Dept of Archaeology and Ancient History

University of Uppsala
Box 256

SE–751 05 Uppsala
frands.herschend@arkeologi.uu.se

Felix Jakobson,Die Brandgräberfelder vonDaumen
undKellarenimKreiseAllenstein,Ostpr. Schriftendes
Archäologischen Landesmuseums 9. Neumüns-
ter 2009. ISBN 978-3-529-01869-5.
Bd. 1: Die Brandgräberfelder von Daumen und

Kellaren im Kreise Allenstein, Ostpr. Felix
Jakobson, bearb. und hrsg. von Anna Bitner-
Wróblewska, Claus von Carnap-Bornheim,
JānisCiglis, VolkerHilberg undWojciechNo-
wakowski. 424 s.

Bd. 2: Masurische Bügelfibeln: Studien zu den
Fernbeziehungen der völkerwanderungszeit-
lichen Brandgräberfelder von Daumen und
Kellaren. Volker Hilberg. 616 s.

Dette tunge tobindsværk (tilsammen vejer binde-
ne 4,9 kg) er første skridt på Project Ostbalticums
vej mod at gøre materialet fra Prussiamuseet i
Königsberg tilgængeligt (se også J.P. Lamm i
Fornvännen 102). Prussiamuseet var en af de størs-
te og mest anerkendte institutioner i Nordeu-
ropa; grundlagt i 1844 og fuldstændig ødelagt
under 2. verdenskrig. Kendte arkæologer som
Gustav Kossinna, Martin Jahn, Nils Åberg, Carl
Axel Moberg og mange andre har besøgt museet
og studeret dets omfattende samlinger. Da for-
skellige arkivalier uventet dukkede op for få år
siden var de i en usædvanlig dårlig stand. Efter
omfattende konservering blev det klart, at her nu
var en enestående mulighed for endelig at frem-
lægge materiale fra dette berømte museum. En
international forskergruppe bestående af med-
lemmer fra Tyskland, Polen, Litauen og Rusland
står for koordineringen af indsatsen (mere om
projektet og det omfattende restaureringsarbej-

de påwww.mkidn.gov.pl/ pages/ostbalt-left/ ost-
balt-left-en/ objective.php).

En af de helt store personligheder fra Königs-
berg var letten Felix Jakobson (1896–1930), hvis
arbejder danner grundlaget for disse tobind. Førs-
te kapitel består dels af Jakobsons levnedsbeskri-
velse, dels af selve afhandlingen fra 1927med ka-
talogogafbildninger.Afhandlingendannergrund-
lag for resten af bidragene i bind 1 og for Volker
Hilbergs afhandling i bind 2.

Fēlikss Jākobsons havde en kortmen intensiv
karriere indenfor lettisk arkæologi i de ti år, han
virkede. Han deltog i utallige arkæologiske ud-
gravninger i Østpreussen og fik her en særlig in-
teresse for folkevandringstiden, d.v.s.mellemjern-
alderen i baltisk terminologi.Han samledemate-
riale fra østpreussiske gravfelter fra denne perio-
de, og det fik stor betydning for eftertiden, da
mange samlinger og oldsager gik tabt under 2.
verdenskrig, og derfor kun kendes ud fra hans
beskrivelser. En af Jakobsons største fortjenester
er desuden, at han (imodsætning til senere tiders
mere nationalt orienterede arkæologi) satte Let-
land i et større europæisk perspektiv. Han var
også orienteret mod skandinavisk – ikke mindst
svensk – arkæologi, da han havde studeret svensk
ved universitetet i Letland. Faktisk skrev han
anmeldelser af bådeNils ÅbergsOstpreussen in der
Völkerwanderungszeit (Uppsala 1919) og af Birger
NermansDieVerbindungenzwischenSkandinavien
unddemOstbaltikuminderjüngerenEisenzeit (Stock-
holm 1929). Jakobson døde ved en drukneulykke
i maj 1927 kort før sin afsluttende eksamen ved
universitetet i Königsberg.

Kapitel 1.2 består af Jakobsens uafsluttede af-
handling fra 1927 om de to omtrent samtidige
gravpladser Daumen og Kellaren, fundet med
knap 20 km’s afstand i den nordøstlige del af det
nuværende Polen. Daumen (polsk Tumiany) i
Wartenburg/Barczewo ligger 10 km øst-sydøst
for Biskupiec på den sydøstlige bred af Daumen
See/Jezioro Pisz, godt 60 km syd for Kaliningrad/
Königsberg. Lokaliteten blev udgravet af Johan-
nes Heydeck i 1893. Pladsen er bemærkelsesvær-
dig på grund af de usædvanlig gode bevarings-
forhold: f.eks. kunne udgraveren ofte erkende, at
gravgaverne i brandgruberne havde været ind-
pakket i bark, træ eller klæde. Det er et forholds-
vis stort materiale: Jakobson oplister 153 brand-

302 Recensioner

Fornvännen 107 (2012)

Recensioner 289-308:Layout 1  12-12-11  09.44  Sida 302



grave (både urnegrave og brandgruber) samt 152
løsfund fra pladsen.

Gravpladsen Kellaren (polsk Kielary) ligger
ca 18 km sydvest fra Daumen ved det nuværende
Olsztyn. Her udgravede Emil Hollack 107 grave
i juli 1898, og senere samme år undersøgte Adel-
bert Bezzenberger yderligere 32 grave. Begge un-
dersøgelser er publiceret i 1900. Kellaren er væs-
entligt dårligere dokumenteret end Daumen.
Dette skyldes ikke mindst, at Hollack afdækkede
hele 500 m2 på kun otte dage. Ydermere gik en
del af urnerne i stykker under transporten til
museet, og eftersom der ikke var udarbejdet en
egentlig fundprotokol, kan mange af fundene
ikke sikkert identificeres.

Sidste del af Jakobsons manuskript handler
om relativ kronologi og om overvejelser om det
masuriske kulturområdes forhold til de omkring-
liggende landskaber. Denne del er ikke færdig-
skrevet. Til slut følger 227 tavler med Jakobsons
tegninger i kombination med genstandsfotos
samt lokalt kort over fordelingen af gravene og
pladsernes placering i landskabet. Da en så stor
del af Jakobsons afhandling er kommenteret og
bearbejdet ville det have været rart, hvis der på
dette sted (eller måske i indledningen) havde
været et moderne kort over Polenmed landskabs-
og stednavne på både polsk og tysk. Jakobson
bruger nemlig de gamle tyske bynavne og om-
rådebetegnelser,mendaområdet blev polsk efter
2. verdenskrigs afslutning er det noget besværligt
at checke den nuværende beliggenhed af plad-
serne.

I 2. del af bind 1 fortæller arkæologer fra hen-
holdsvis Olsztyn, Moskva og Berlin om grav-
pladserne og oldsagernes skæbne efter Jakobsens
død. Vi hører dels om nyere udgravninger på
pladserne, men frem for alt hører vi om Prussia-
museet i Königsberg/Kaliningrad. Vi hører mest
om samlingerne, der gik tabt i slutningen af 2.
verdenskrig, blev plyndret af nazister og sendt til
Tyskland, eller sendt til Moskva efter den Røde
hærs indtog i Königsberg den 9. april 1945. En
del af materialet blev fundet i 1967, da man un-
dersøgte slotsruinen, og i 1999, da man udgra-
vede de fund, der var sendt til Festung Quednau.
Det kan bestemt ikke udelukkes, at der stadig lig-
ger både arkivalier og oldsager under ruinerne.
Denne vigtige del giver et tankevækkende ind-

blik i de udfordringer, sommange østeuropæiske
arkæologer stadig står over for, nemlig arbejdet
med at genfinde og genskabe oldsagssamlinger
og arkiver; et arbejde, der tog fart efter murens
fall i 1989 og efter genforeningen i 1992. For Prus-
siamuseets vedkommende har en del oldsager og
fundarkivet overlevet i BerlinerMuseum fürVor-
und Frühgeschichte, men ikke alle samlinger er
så heldige. I Polen finder man stadig oldsager i
jorden med museumsnumre på – begravet for at
forhindre besættelsesmagterne i at borttage dem.
I det hele taget kan tiden op til og under 2. ver-
denskrig i Polen levere materiale til adskillige
Indiana Jones-filmmed tapre polske forskere som
helte og SS-officerer med arkæologisk baggrund
somskurke.Alene i betragtning af de omfattende
plyndringer, som foregår i Mellem-østen og på
Balkan i øjeblikket, har historien om Polens kul-
turarvs skæbne relevans for os i dag.

I resten af bind 1 diskuteres forskellige aspek-
ter af forskningsperspektiverne. Først Tadeusz
Baranowski,Warszawa, der beskriver udgravning-
er i 1969–77påDaumen-pladsen.Det viste sigmu-
ligt at genfinde placeringen af Heydeck og Jakob-
sons udgravninger (kaldet fundplads 1»Most»),
og man undersøgte ydermere et bebyggelseskom-
pleks (kaldet fundplads 2 »Rybaczówka») 300
m nord for gravene. På bopladsen fandt arkæo-
logerne resterne af et værksted med spor af sølv-
bearbejdning. Baranowski argumenterer for, at
gravpladsen har hørt til bopladsen. Man har alt-
så her for første gangmulighed for at identificere
en af kilderne til den velstand, der afspejles i de
rige grave fra den masurgermanske gruppe.

I Anna Bitner-Wróblewskas artikel om fase-
opdelingen i Daumen og Kellaren går vi længere
ned i primærmaterialet. Formålet er at belyse
oprindelsen af Olsztyn-gruppen – også kaldt den
masurgermanske kultur. Denne gruppe omfatter
arkæologiske fund fra 6.–7. årh. i Masurien og er
karakteriseret af gravskikken, som udelukkende
omfatter brandgrave, de separate hestebegravel-
ser og et ofte rigt (men våbenløst) udstyr, der
bærer præg af vidtrækkende handelsforbindelser.

Endskønt mange forskere henviser til mate-
riale fra ca 30 gravpladser tilhørende denne kul-
tur eller gruppe, er hidtil kun to publiceret, nem-
lig Daumen og Kellaren. Bitner-Wróblewska går
systematisk til værks. Hun inddeler materialet
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fra Daumen i fem grupper (med undergrupper)
fordelt på tre faser på baggrund af 37 udvalgte
genstandstyper fra 75 sluttede gravfund. Mate-
rialet fra Kellaren inddeles ligeledes i fem under-
grupper fordelt på tre faser; nu på baggrund af 33
udvalgte genstandstyper fra 85 sluttede grav-
fund. Derpå sammenlignes de to pladser, faserne
synkroniseres, og der forsøges at linke til den
overregionale og absolutte kronologi. Det sidste
erdog ikkeudenproblemer.Denneanmelder sav-
nede her en nærmere beskrivelse (og kildekritik)
af de komparative gravfund –bl.a. dateres en grav
ud fra mønt uden at dette diskuteres eller pro-
blematiseres. Bitner-Wróblewska konkluderer,
at Daumen anlægges først; dens fase I starter
måske så tidligt som midt 5. årh. (overgangen
Tischler periode D/E1) og slutter først i midt 7.
årh. Kellaren anlægges kort efter Daumen og
fortsætter sandsynligvis helt op i slutningen af 7.
årh. til Tischlers periode F. Disse to pladser dæk-
kermedandre ordhele denmasurgermanskekul-
turperiode og er derfor velegnede til at danne
udgangspunkt for en velkendt diskussion inden
for polsk forskningstradition: spørgsmålet om
den masurgermanske kulturs oprindelse.

Sidste artikel i første bind erWojciechNowa-
kowskis betragtninger over Olsztyn-gruppen og
dens historiske fortolkninger. Her hører vi bl.a.
om de mere eller mindre eventyrlige forsøg på at
identificere befolkningen som et af de folkeslag
(goter, heruler, galinder), der nævnes i de skrift-
lige kilder og omNowakowskis egne tanker. Be-
friende nok anser han ikke sin teorier som ende-
gyldige. Tværtimod betoner han, at nyt materia-
le også rummermuligheden for at helt nye teorier
kan opstå.

I bind 2, Volker Hilbergs afhandling om de
masuriske bøjlefibler, gennemgås først i fire ka-
pitlerpræmisserneogproblemstillingen,gravplad-
serne Daumen og Kellaren, forskningshistorien
og forskellige kronologiske spørgsmål. I fire and-
re kapitler analyseres bøjlefiblerne og sættes ind i
en større udbredelsesmæssig kontekst, og til sidst
giver Hilberg sit bud på tolkningen af Olsztyn-
gruppen generelt og fiblerne specifikt. Hans ar-
bejde baserer sig på Jakobsons afhandling og
materialet fra Daumen og Kellaren samt på ma-
teriale fra andre gravpladser i Masurien. Det er
klart bøjlefiblerne, der er i fokus. Der bliver dog

brugt tid på at kritisere forsøget på at sætte navn
på den eller de folkestammer, der beboede om-
rådet mellem floderne Weichsel og Memel. Der
er simpelthen ikke belæg i kilderne, konkluderer
Hilberg. Derefter tager han fat på gravpladserne
og på bøjlefiblerne. Og det er et stort og uover-
skueligtmateriale,Hilbergbearbejder.Typer iden-
tificeres og udbredelsen fastlægges på de mange,
udmærkede kort (hvor anmelderen dog savnede
de polske stednavne). Hilberg rejsermed bøjlefib-
lerne fra Skandinavien til Sortehavsområdet, hele
tiden velillustreret med tegninger og fotos, lige-
som han forsøger at identificere mulige forbille-
der og inspiration for de forskellige typer. Et helt
kapitel er f.eks. helliget inspirationen fra de skan-
dinaviske fibeltyper – helt i Jakobsons ånd. Til
slut ses et omfattende og grundigt katalog, hvor
ikke kun den enkelte fibel beskrives, men hvor
bl.a. fundhistorien for den enkelte plads også
fremgår. Alene derfor erHilbergs arbejde vigtigt.
Vi får simpelthen materialet præsenteret på et
sølvfad, og har nu både mulighed for at checke
hans resultater ogmetode og får et udgangspunkt
for egne undersøgelser af materialet.

I det sene 5. og det tidlige 6. årh. bliver det
vestlige Masurien et levende mødepunkt for en
række forskellige folk, hvoraf især elementer fra
Skandinavien og Donau-området er tydelig. Det
er interessant, at Hilberg tolker den massive
inspiration udefra som udtryk for netop inspira-
tion og ikke indvandring, udvandring og tilbage-
vandring, som vi har hørt så rigeligt om før i
tiden.Hilbergmener, atman bevidst signalerede
sit forhold til kulturerudenfor»sit»område.Der-
ved bliver bøjlefiblerne udtryk for en ny kulturel
identitet, hvorman så at sige flashede sine fine og
mange handelsforbindelser – ikke nødvendigvis
udelukkende sin økonomiske formåen. Hilberg
ser det somet bevidst valg, at det er bøjlefiblerne,
der fremhæves; andre genstandstyper, f.eks. skive-
fibler eller hesteudstyr bliver ikke imiteret. I sids-
te ende fører dette til, at forbindelsen til vesten
gradvist forsvinder, og i Olsztyn-gruppens slut-
fase (i 2. halvdel af 7. årh.) forsvindermange af de
vidtrækkende kontakter, og kun de skandina-
viske forbindelser bibeholdes.

Med denne dobbeltpublikation bliver læse-
ren sat godt ind i et vanskeligt og tidligere util-
gængeligt stof. Vi har næppe hørt det sidste om
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kronologien af de masuriske bøjlefibler, men det
er en god og solid start. Samtidig får vi indblik i
en (forsknings)tradition, der ligger fjernt fra den
skandinaviske. Det østeuropæiske fokus på skrift-
lige kilder og deres – oftest tvivlsomme – vidnes-
byrd om diverse stammers ind- og udvandringer
bliver endelig suppleret med et stort primærma-
teriale.Og det åbner for en række nye tolkninger,
som det kunne være spændende at prøve af på et
hjemligt materiale. Vi glæder os til at høre, hvad
Project Ostbalticum byder på fremover.

Xenia Pauli Jensen
MoesgårdMuseum
Moesgård Allé 20
DK–8270 Højbjerg

moesxpj@hum.au.dk

Dennis J. Stanford&Bruce A. Bradley,AcrossAt-
lantic Ice. TheOrigin ofAmerica's Clovis Culture.Ber-
keley 2012. 319 pp. ISBN 978-0-520-22783-5.

Inordeuropeiskarkeologibetonasmedall rättvat-
tenvägarnas kommunikativa betydelse. Däremot
är detmera sällan som isen beaktas somkontakt-
stråk. I ett område där isen varit farbar under
ibland betydande delar av året,möjligenmed un-
dantag för värmemaximum under atlantisk och
subboreal tid, är det märkligt att denna form av
kommunikationsunderlag blir så styvmoderligt
behandlad.

Den aktuella bokens huvudtes är att den nord-
atlantiska isen skulle ha fungerat som färdväg för
människor från nuvarande Frankrike till östra
Nordamerika under den senaste istidens maxi-
malstadium. Det finns knappast något i ameri-
kansk förhistoria som engagerar såmånga arkeo-
loger och andra som just den äldsta invandringen
till Amerika. Det är verkligen en het potatis. Den
allmänt accepterade invandringen avser en för-
flyttning avmänniskor över en under glacialmaxi-
mumtorrlagd landbrygga iBerings sund frånnord-
östraAsien.Genomenöppenkorridor i den land-
isbelagdadelen avNordamerika skulle sedanmän-
niskor har vandrat ned mot nuvarande Mellan-
västern och därifrån spritt sig i olika riktningar.
Under senare år har vissa arkeologer också börjat

fundera på en till synes mera lämplig och snab-
bare färdväg utmed Stilla havets östkust. En så-
dan är mera förståelig för att kunna acceptera
förhållandevis tidiga bosättningar även långt ned
utmed Sydamerikas västkust. Fortfarande ifråga-
sätter vissa arkeologer dessa boplatsers ålder och
t.o.m. deras autenticitet. Så att kasta in en fackla
i denna debatt om tidig europeisk inblandning
väcker verkligen ont blod.

Denna till synes befängda idé har sitt ur-
sprung i studier av tillhuggningsprocessenochut-
formningen av stenredskap inom den västeuro-
peiska Solutréen och den nordamerikanska Clo-
viskulturen, som länge ansetts vara det äldsta bo-
sättningsstadiet i Nordamerika. Trots vissa skill-
nader hade arkeologer redan tidigare uppmärk-
sammat likheterna. Svårigheten med att accep-
tera sådana kontakter har i viss mån legat i före-
komsten av den för Cloviskulturen karakteristis-
ka spetsenmed en speciell tillhuggen förtunning
av basen (fluted point), men främst i ålderskill-
naden. Den äldsta Cloviskulturen dateras till ca
13 000 år medan Solutréen varar mellan 25 000
och 17 000 år sedan – således en skillnad på om-
kring 5 000 år. I nordöstra Asien finns spår av
mänsklig aktivitet som är äldre än den första in-
vandringen till den amerikanska kontinenten.
Problemet är att dessa kulturer hade en helt an-
nan stenteknologi främst baserad på mikrospån
vilka använts som eggar i benspetsar, motsva-
rande de välkända flinteggade benspetsarna från
vårtmesolitikum.Cloviskulturens spetsar är gjor-
da utifrån bifaciala ämnen som är framställda på
samma sätt som de för Solutréen karakteristiska
spetsarna.

Cloviskulturens stenrepertoar omfattar mer
än spjutspetsar. Här finns både knivar och yxlik-
nande redskap baserade på bifaciala ämnen samt
divere redskap formadeur spån. Framställningen
av dessa redskap bygger på en speciell förtunning
av de bifaciala kärnorna med spaltning av avslag
från ena sidan till den andra (overshot flaking), en
i högsta grad komplicerad teknik även för vana
flintsmeder.Förtunningenresulterade i avslag som
ibland även de formades till redskap. Ett mindre
antal ben- och elfenbensredskap främst i form av
spetsar kompletterar verktygslådan. De dekora-
tiva uttrycksformerna begränsas till enklare rist-
ningar på benredskap och stenar i form av kryss-
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skraffering och vinkelband. Det finns några fynd-
platser vid den nordamerikanska östkusten men
de flesta ligger i Mellanvästern och sydvästra del-
en av kontinenten. Utifrån de radiometriska da-
teringarna är det dock inte entydigt att kulturen
skulle ha ett östligt ursprung som Stanford &
Bradkey påstår. Boplatser med fluted points har
påträffats i Alaska,men de somkunnat dateras är
yngre än Cloviskulturen och representerar en
senare spridning norrut.

Under tusen år från en tidpunkt för ca 13 300
år sedan hade Cloviskulturens bärare lärt sig att
utnyttja ett betydande antal ekologiska zoner från
tundran i norr till närmast subtropiska förhållan-
den i söder. Clovisfolket jagade mammut och bi-
son samt sannolikt kamel och häst. Inriktningen
på större landdjur skall inte överdrivas: ävenhjort,
alligator, sköldpadda och tvättbjörn stod på me-
nyn när tillfälle gavs. Den materiella kulturen
förändras till Folsomkulturen och stora boplat-
ser uppträder ungefär då de stora däggdjuren,
förutom bison, utrotas.

Det finns ett mindre antal fyndplatser med
artefakter som är äldre än Cloviskulturen. Vid
exempelvisCactusHill i Virginia harmanunder-
sökt en stratifierad boplats med fyndförande la-
ger somkanvara omkring 16000 år gamla.Dessa
rymde redskap tillverkade med clovisliknande
teknologi medan spetsarna inte har den för Clo-
viskulturen karakteristiska förtunningen av ba-
sen. Vissa indikationer finns för att bärare av den-
na Pre-Cloviskultur bebodde kusten. En mycket
lång och tunn spjutspets har påträffats på 75 me-
ters djup utanför Virginias kust. En mastodont-
tand funnen på sammanivå dateras till 23 000 år.

Solutréen har en förhållandevis begränsad
geografisk utbredning till sydvästra Frankrike
och nordvästra delen av Iberiska halvön. Av spe-
ciell betydelse är att dess bifaciala ämnen fram-
ställdesmed samma teknik som iCloviskulturen.
Även spånframställningen är densamma. I Solut-
réen framställdes liksom i Cloviskulturen stora
och tunna spetsar som också uppträder i depåer,
sannolikt av rituell karaktär.Ursprunget för Solut-
réen är osäkert, frånNordafrika är ett förslag. Då
Solutréen existerade under köldmaximum med
växande glaciärer stod havsnivånmer än 100me-
ter lägreän idag.Rimligenbördeomfattande torr-
lagda områdena utanför den nutida kusten ha

använts, speciellt som det finns antydningar om
en befolkningsökning. Vissa boplatser är ganska
kustnära. I grottan La Riera, belägen ca 10 km
från den forna kusten, finns såvälmusselskal som
sälben vilket markerar marin insamling och jakt.
Annars var kronhjort, häst, ibex, rådjur och vi-
sent de vanligaste jaktdjuren.Den ökande befolk-
ningen kan hamedfört en specialisering till kust-
eller inlandsbosättning.

Medhavsnivåsänkningenochpermanenthavs-
is samt is som låg kvar under mer än halva året
bildades en speciell miljö i norra Atlanten. Från
Biscayabukten till norr om Irland fanns ett stäpp-
artat kustområde där renen trivdes. Längre väs-
terut förbi området söder om Grönland låg isen
under betydande delar av året. Detta gällde ock-
så fortsatt västerut tills land nåddes i norra Lab-
rador. Om man vandrade denna sträcka syntes
höga berg på Grönland och Labrador tidvis från
iskanten. Sälarnas flyttningsmönster kanha gyn-
nat långa folkförflyttningar på och vid kanten av
isen. Det var fulltmöjligt att ta sig över till Nord-
amerika under hela året. Användning av båtar av
någon form skulle ha underlättat. Notera att det
inte finns några båtfynd från den aktuella tiden –
men däremot belägg för att betydande avstånd
över vatten korsades vid ungefär samma tid i
Medelhavet.

Stanford&BradleymenarattPre-Clovis främst
är belagd i östra Nordamerika medan Cloviskul-
turen främst påträffas i inlandet. En indikation
för en östlig kontakt från Europa baseras på ge-
netiska studier. En haplotyp benämnd X2a finns
belagd i förcolombianska människoben i Nord-
amerika, inte i Asien men väl i vissa europeiska
områden som Baskien och Orkneyöarna.

Uppvärmningen för omkring 14 700 år sedan
innebar att havsisen smälte på mindre än fem år
och innebar ett definitivt slut för eventuella för-
flyttningar över nuvarande Nordatlanten.

Författarna betonar att det inte är deras av-
sikt att presentera den äldsta bosättningen iAme-
rika, kanske för att undvika att diskussionen rik-
tas mot denna fråga i stället för att koncentreras
tillursprunget förCloviskulturen.Menhärochdär
framskymtar likväl en antydan om att Pre-Clovis-
kulturen skulle vara den äldsta på kontinenten.

Dessa tankar har inte fått stå oemotsagda.
Arkeologer både i USA och i Europa har publi-
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cerat kritik (LawrenceGuy Straus et al. 2005, Ice
Age Atlantis? Exploring the Solutrean-Clovis
‘connection’,World Archaeology 37:4), främst in-
riktad på tidsskillnaden mellan Solutréen och
Cloviskulturen. Argumentationen i övrigt base-
ras på olika underlag där kritikerna inriktar sig
på typologiska element i formgivningen medan
Stanford & Bradley poängterar de tillverknings-
tekniska elementen. En annan aspekt är att teo-
rin uppfattas som politiskt inkorrekt. Möjlighe-
ten att dagens indianer skulle ha kulturellt och
genetiskt arv från det vita Europa accepteras inte.

Sista ordet i denna fråga är förhoppningsvis
inte sagt. Inte bara arkeologer sombeforskar den
västliga invandringen till Nordamerika utan ock-
så forskningen inriktadpåden senpaleolitiskabo-
sättningen i Västeuropa har problem med att in-
volvera de nu dränkta kustområdena i sina bosätt-
ningsmodeller. Detta är ett av flera exempel på
att dränkta kustområden i ett globalt perspektiv
kan rymma lösningen på flera problem bl.a.
relaterade till invandringsvägar.

Lars Larsson

Hybrid Spaces.Medieval Finnmark and the Archaeo-
logyofMulti-RoomHouses.EdsBjørnarOlsen, Prze-
mysław Urbańczyk & Colin Amundsen. Institu-
te for Comparative Research in Human Culture.
Oslo 2011. 413 pp. ISBN 978-82-7099-651-3.

Hybrid Spaces is an impressive volume that con-
centrates on understanding multi-room houses.
These dwelling sites in Finnmarkwere used from
the13thcentury to themid-15thcenturyandsome-
times later. Also, the book is an exploration of
the many ethnicities and material expressions
that characterise the record in Medieval North-
ern Scandinavia and especially in Finnmark.

The book begins with an introductory chap-
ter and a history of research. Then excavationme-
thods and sites are presented by various authors.
In part III, the writers focus on artefact finds,
architecture and the chronology of the sites. Part
IV focuses on laboratory methods such as zoo-
archaeology, paleobotany and soil micromorpho-
logy. The cultural-historical context of Medieval

Finnmark – its multiple ethnic groups, compet-
ing political agendas and state rivalry – is not pre-
sented until chapter V. Finally, in part VI, Bjør-
narOlsen, Jørn E.Henriksen and PremysławUr-
bańczyk draw conclusions regarding the origin,
function and cultural networks of multi-room
houses.

It is difficult to review a volume of separate
contributions from many writers, each address-
ing their particular problems and drawing con-
clusions based solely on their ownmaterial.Hyb-
ridSpaces in no exception: thewriters do not real-
ly acknowledge each other's results, but concen-
trate mainly on their own subject matter. How-
ever, the concluding chapter is extensive enough
and succeeds indrawingbroader conclusions from
the materials studied in the various chapters.

It is commonly recognized that Medieval
Northern Scandinaviawas a place ofmany ethni-
cities and rivalling interests. The indigenous Sámi
used the rich landscape for hunting, fishing, gath-
ering, and for an early form of reindeer herding.
The emerging states ofNorway and Sweden pur-
sued their political and commercial interests.
Agrarian and fishing settlements were establish-
ed with the support of the states and the church.
Novgorod also operated in the region via Kare-
lian middlemen. Moreover, Icelandic and Eng-
lish traders plied the coast. This is the back-
ground against which the study of multi-room
houses is set. The new archaeological data pro-
vides some clues as to the identity of the people
who lived in these houses and their cultural con-
tacts. At the same time, the archaeology illus-
trates how complex the interplay of ethnic iden-
tity, cultural contacts and material culture was.

The authors suggest that the ethnic identity
of the people who occupied multi-room houses
remains unidentified, but it seems clear that they
were in contactwithmanydifferent ethnicgroups,
and that their material culture reflected, formed,
and allowed those contacts. The sites donot seem
to beNorse fishing settlements. Material culture
does however suggest Norse affiliation or con-
tacts, and some sites may have been outposts of
the Norwegian Crown. Other sites seem to have
been involved with the production and trade of
fur and hides, occupied by Norwegian, Icelandic
or English traders. They were not Sámi settle-
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ments despite the fact that Sámi peoplewere pro-
bably present. The architecture and organization
of the dwellings and material evidence of daily
life, production and consumption suggest that
the sites were occupied by people who shared
everyday material practices. The authors suggest
that theremay have been local Sámi whoworked
and stayed permanently at the sites andmediated
the contacts with other Sámi communities. Thus,
the authors end up suggesting that the people
behind themulti-roomhouse sites had a complex
ethnic composition. They seem to have been
satellite settlements of distant powers that were
run by the local Sámi. The authors suggest that
multi-room houses were hybrid spaces, some of
which may have been inclusive and neutral spa-
ces for trade and interaction between the various
groups that lived and moved in the area.

The interpretation offered for multi-room
houses thus centers around the concept of hybri-
dity. In recent years, concepts such as hybridity,
creolisation, syncretism and the like have been
increasingly applied in cultural studies to describe
situations of cultural contact. So in vogue have
they been, that many researchers are now ques-
tioning theirmeaningfulness. Is all culture in fact
hybrid in nature and thus the concept of hybri-
dity empty of meaning in describing a particular
culturalprocess? (SeeR.Shaw&C.Steward,2005,
Introduction: Problematizing syncretism, Syn-
cretism/Anti-Syncretism: the Politics of Religious Syn-
thesis,London; S. Palmié, 2006,Creolization and
its discontents, Annual Review of Anthropology 35;
C. Stewart, 2007, Creolization: History, Ethno-
graphy, Theory. Creolization: History, Ethnography,
Theory. Walnut Creek, CA.)

Whatever the answer is, I think that the use
of the concept of hybridization has a potential to

highlight aspects of Northern cultural contacts
hitherto largely unacknowledged in archaeology.
Cultural contact in the North took many forms
and influenced material culture in many ways
ranging from cultural assimilation to hybridity,
syncretism, and a ”double consciousness” of cul-
tural practices (e.g. T. Äikäs &A. Salmi, in press,
“The sieidi is a better altar / the noaidi drum’s a
purer church bell”– Long term changes and syn-
cretism at Sámi offering sites,WorldArchaeology).
Many studies addressing cultural contact in the
North have used concepts such as colonialism
and appropriation. Thereby they have reinforced
the idea that the North was an empty land, a terra
nullius, inhabited only by ”the wandering Sámi”,
and ready to be taken by powerful states such as
Sweden, Norway andNovgorod (see T. Äikäs, &
A. Salmi, in press, North/south encounters at
Sámi sacred sites in Northern Finland, Historical
Archaeology). Studies such as Hybrid Spaces, con-
centrating on the many forms that cultural con-
tact could take, offer amore nuanced viewofwhat
it was like to live in Medieval Northern Fenno-
scandia. Hybrid Spaces emphasizes hybridity, cul-
tural contact and networks instead of domina-
tion and mono-culturality, and by doing so, off-
ers an important reconsideration of the complex
ethnic interactions that took place in theMedie-
val North.

Anna-Kaisa Salmi
Archaeology

University of Oulu
PO Box 8000

FI–90014 Oulun yliopisto
Finland

anna-kaisa.salmi@oulu.fi
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